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Dr. Dabasi Gabriella docens asszony 1972-ben kapott orvosi diplomát a Semmelweis 

Orvostudományi Egyetem Orvostudományi Karán „summa cum laude” minősítéssel. 

Tanulmányai befejezése után 1972. október 1-jétől 1994. január 31-ig dolgozott a 

Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinikáján, kezdetben egyetemi gyakornokként, 1997-
től egyetemi tanársegédként, majd 1992-től kezdődően, mint egyetemi adjunktus.  

1977-ben röntgenológia szakvizsgát, majd 1981-ben izotóp diagnosztika és terápia 

szakvizsgát szerzett. 

1991-ben a tudomány kandidátusa tudományos fokozatot szerezte meg, ami PhD-vé lett 
átminősítve. 

1985-1994 között az Izotópdiagnosztikai osztályt vezette a Radiológiai Klinikán. 

1994. február 1-jétől a Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Izotóplaboratóriumának 

munkáját vezette, majd 2008. július 1-től a II. sz. Belgyógyászati Klinika Nukleáris 

Medicina Tanszéki Csoport megbízott vezetője, 2010-től pedig annak kinevezett vezetője. 
2010. július 1-jén egyetemi docensi kinevezés kapott. 2011. január 1-jétől a 

Nukleáris Medicina Tanszék első vezetője. 

 

Tudományos és betegellátó tevékenysége: 
 

Hazánkban elsőként végzett mellékvesekéreg szcintigráfiás vizsgálatot. 1984-ben kezdte 

el a neuroblasztómás gyermekek MIBG radioizotópos vizsgálatát, majd a gyermekkori 

agydaganatok vizsgálatával foglalkozott: többek között a neuroendokrin daganatok 
szomatosztatin receptorok vizsgálata, agyi vérátáramlás SPECT vizsgálata, 

mellékpajzsmirigy szcintigráfiás vizsgálata, sentinel nyirokcsomó izotópos vizsgálata 

tartozott feladatai közé. 

 
OKTATÁS: 

 

graduális: 1972-től vett részt  az egyetemi oktatásban:gyakorlatvezető radiológia, majd 

1985-től nukleáris medicina (izotópdiagnosztika) tantárgyakból is. 1985-1993-ig tantermi 

előadásokat is tartott a radiológiai tantárgy keretében. 
 

posztgarduális: 1992 óta folyamatosan és rendszeresen tart előadásokat a nukleáris 

medicina folyamatos továbbképző tanfolyamain, 1991 óta szakvizsgáztat nukleáris 

medicina tárgyból a Nemzetközi Szakvizsga Bizottság felkérésére. 
A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának oktatója, akkreditált PhD kutatási témát 

vezet. 

PUBLIKÁCIÓK: magyar és nemzetközi folyóiratokban jelentek meg nevével fémjelzett 

közlemények, szakcikkek, könyvfejezetek, melyek közül ki kell emelni a Mellékvese 
szcintigráfia (1983), illetve a Gyermekkori agytumorok vizsgálata szomatosztain-analóg 

(111 In-DPTA-D-Phe1-octreotide) alkalmazásával (2007) címűeket, valamint meg kell 

említeni, hogy a témában megjelent több angol nyelvű tudományos publikációja is. 

 

KITÜNTETÉSEK: Markusovszky-díj (1990, 2002, 2007), SE Kiváló Dolgozó (2001), 
MagyarNőorvosok Nívódíja (1997), MONT MAllinckrodt díja (2009), valamint számos 

hazai és nemzetközi szakmai társaság tagja. 

 

Igazgatói és egyetemi közéleti tevékenységét megköszönve, további szakmai sikereket 
és jó egészséget kívánunk. 

 


