Dr. Gyires Klára egyetemi tanár
Székfoglaló előadás, 2018.11.05.
Laudáció

Dr. Gyires Klára, 1946. 02. 02. született Debrecenben. Édesapja matematikus, egyetemi tanár,
akadémikus. Tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végezte, 1970-ben “Summa
cum laude” elismeréssel nyert orvosi diplomát. 1970-től folyamatosan a Semmelweis Egyetem,
Általános Orvosi Karának, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetében dolgozik, 2004-2011
között tanszékvezető egyetemi tanárként vezette az intézetet, ahol jelenleg egyetemi tanárként
oktat és végez kutató munkát.
Tudományos fokozatai:
Orvostudomány kandidátusa (1987); D. Med. Habil (1994); MTA doktora (2003).
Kutatási tevékenysége: Az Intézet Neurotranszmissziós és Neuromodulációs Munkacsoportját
vezeti, fő kutatási területe a gasztrointesztinális rendszer működését szabályozó folyamatok, a
gasztrointesztinális citoprotekció, a gyomorvédelem centrális szabályozásának vizsgálata,
valamint a gasztrointesztinális motilitás regulációja. További kutatási területe a gyulladásos
folyamatok farmakológiai befolyásolhatóságának tanulmányozása. Kutatási területén nemzetközi
szaktekintélynek számít, számos intézettel áll nemzetközi munkakapcsolatban.
Publikációs adatok: szakcikkek száma 110; összes impakt faktor: 164; összes idézettség: 1500;
független idézettség: 998, Hirsch-index: 23; könyvfejezetek száma: 16; könyvszerkesztés: 4
esetben főszerkesztője a hivatlos Farmakológiai tankönyvnek
Tudományos közéleti tevékenysége: tagja és vezetőségi tagja számos magyar, illetve
nemzetközi társaságnak: Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság, Magyar Élettani
Társaság, Magyar Gasztroenterológiai Társaság Kutatói Szekciója; ASPET/FASEB Molecular
Pharmacology Division, International Council, IUPHAR Gastrointestinalis Szekció elnöke 2018.
Számos nemzetközi szimpózium szervezője.
Oktatási tevékenysége rendkívül széleskörű, a graduális oktatás mellett számos post-graduális
oktatási programban vesz részt a Semmelweis Egyetem keretében, illetve társegyetemeken.
Tantárgyfelelőse a Pázmány Péter Katolikus Egyetem molekuláris bionika szakos hallgatók
farmakológia oktatásának, vezeti a farmakológia kurzust, illetve szakfelelőse a Semmelweis
Egyetem és Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös képzésében megvalósuló Orvosi
Biotechmológia Szaknak.
Fontosabb hazai bizottsági tisztségei és közéleti tagságai: szakmai bizottságok mellett tagja a
Semmelweis Egyetem Etikai Bizottságának, továbbá 1993-1997 között a Magyarok Nemzetközi
Orvostudományi Akadémiája (WHMA), a magyarországi Alapítvány kuratóriumának elnöke
volt.
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Számos tudományos kitüntetés birtokosa: Kiváló Munkáért (1986); Issekutz Díj (2004);
Magyar Érdemrend Tisztikereszt (2013); Pro Universitate (2016). Pázmány plakett, mely a
Pázmány Péter katolikus egyetem legmagasabb tudományos kitüntetése (2017).
Összefoglalva Dr. Gyires Klára, örökké segítőkész, szeretetre méltó, kiváló szakember és
kolléga. Széleskörű szakmai kutató és oktató munkája, valamint kiemelkedő tudományos közéleti
tevékenysége követésre méltó. Két gyermek anyja. Mélyen vallásos, a plébánia templom
kórusának lelkes tagja. Biztos vagyok benne, hogy részvétele a Szent István Tudományos
Akadémia munkájában jelentősen támogatni fogja az Akadémia célkitűzéseinek elérését.
Megtiszteltetés számomra felkérni székfoglaló előadásának megtartására.
Budapest, 2018. November 05.

Dr. Kerpel-Fronius Sándor
Szent István Tudományos Akadémia
Természettudományi Osztály elnöke
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