SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Dr. Borda Ferenc
főorvos
belgyógyász, diabetológus, lipidológus szakorvos
Az általános, majd a középiskolát Kiskunfélegyházán végeztem, a Petőfi Sándor Gimnáziumban
érettségiztem. Orvosi diplomámat 1979-ben szereztem a Szegedi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvosi Karán.
Egy évig a Bács-Kiskun Megyei Kórház Radiológiai Osztályán dolgoztam, majd a III. sz.
Belgyógyászati Osztályra kerültem, ahol a cukorbetegség kedvenc szakterületemmé vált.
Különösen a 2-es típusú diabetes és társbetegségeinek kapcsolata foglalkoztatott.
1991-ben neveztek ki adjunktusnak, majd 2001-ben főorvosnak. 2002-től - összevonás után - a II.
sz. Belgyógyászati Osztály egyik részlegének vezetője voltam.
2006. március 1-től a Bács-Kiskun Megyei Kórház Rendelőintézetében a II. sz. belgyógyászati
szakrendelést vezetem, illetve ugyanitt a diabetes szakrendelésen is kezelem és gondozom a
cukorbetegeket. 2009-től a MediOrg Zrt. Piaristák téri diabetes szakrendelésén, valamint a
Meditres Egészségházban diabetes és belgyógyászati szakrendelésen is dolgozom.
2007. június 1-től a Bács-Kiskun Megyei Inzulinpumpa Centrum vezetője vagyok.
1985-ben szakvizsgáztam belgyógyászatból.
1998-ban szereztem meg a Magyar Diabetes Társaság „Diabetológus Orvosa” minősítést, majd
2002-ben a Magyar Atherosclerosis Társaság „Lipidológus Orvosa” címet.
2014-ben Nemzeti Vizsgabizottságok előtt kiválóan megfelelt eredménnyel államilag elismert
diabetológia és lipidológia licenc vizsgát tettem.
Tagja vagyok a Magyar és az Európai Diabetes Társaságnak, a Magyar Atherosclerosis
Társaságnak, a Magyar Elhízástudományi Társaságnak, valamint a Magyar Táplálkozástudományi
Társaságnak.
2008 őszén a Magyar Elhízástudományi Társaság Tanácsadó Testülete állandó tagjának kértek fel.
A betegedukáció jelentőségét átérezve hosszú évekig vezettem azt a szakmai munkacsoportot,
amely a Fiatal és Felnőtt Cukorbetegek Bács-Kiskun Megyei Egyesületét segítette.
Eddig 11 szakmai folyóiratban megjelenő cikket írtam, 1 könyvfejezet szerzője vagyok és 1
cukorbetegeknek szóló könyvet lektoráltam. Kongresszuson, konferencián és egyéb tudományos
rendezvényen 70 előadást tartottam. Számos alkalommal voltam moderátora szakmai
szimpóziumoknak és előadója rezidenseknek és szakorvosoknak tartott továbbképzéseknek.

2001-ben a Bács-Kiskun Megyei Kórház - Rendelőintézet diabetes szakrendelése
munkacsoportjának tagjaként Kecskemét Városáért Egészségügyi Díjat, illetve az Egészségügyi
Miniszter elismerő oklevelét kaptam. A belgyógyászat és ezen belül a diabetológia terén végzett
munkámat 2007-ben Kórházért Elismerő Oklevéllel ismerték el. 2016-ban kiemelkedő szakmai
színvonalon végzett orvosi szolgálatért az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevelét
vehettem át.
Megalakulása óta tagja vagyok a Magyar Orvosi Kamarának. Különböző tisztségeket töltöttem be
(Országos Etikai Bizottsági, majd Etikai Kollégiumi tagság, a Bács-Kiskun Orvosi Kamara Etikai
Bizottságának elnöki, majd a Bács-Kiskun Orvosi Kamara elnöki posztja - kétszer 4 éves ciklus).
Jelenleg a Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének elnöke vagyok.
Feleségem - Dr. Bogárdi Mária - vállalkozó háziorvos, belgyógyász és háziorvostan szakorvos.
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