Dr. Vojcek László szakmai önéletrajza
Vojcek László 1952. szeptember 3-án született Ebeden. Orvosi diplomát 1977-ben kapott a
Debreceni Orvostudományi Egyetemen „Summa cum laude” minősítéssel.
Negyedéves orvostanhallgatóként a Debreceni Orvostudományi Egyetem Élettani
Intézetében önálló demonstrátor kinevezést kapott. Ugyanekkor a Nemzetközi Diákköri
konferencián idegen nyelvű szekció első helyezettje lett, ötödéves korában az Egészségügyi
Miniszter különdíját nyerte el.
A DOTE Újítási Bizottsága két szabadalmát: 1.) Direkt magzati EKG elvezetéséhez
alkalmazott elektród, 2.) Membránfilter ligand-receptor technikához 1981-ben elfogadta.
1976-ban az I. Genetikai Világkongresszus és 1984-ben Oxfordban az I. Magzatélettani
Világkongresszus Szervezőbizottságának tagja. Az Intercosmos magyar bizottságának tagjaként
1978-tól 1982-ig vizsgálta a súlytalanság állapotában kialakult izomsorvadás mértékét.
1980-tól 1992-ig a DOTE Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinikáján dolgozott. 1983-ban a
British Council ösztöndíjasaként, majd 1985-86-87-ben az Oxfordi Egyetem ösztöndíjasaként, az
azt követő három évben alkalmazottjaként dolgozott a Nuffield Institute for Medical Research
intézetben, ahol magzati fiziológiával foglalkozott.
1987-ben „Magzati légzőmozgások élettani és kóros körülmények” címmel megvédte
kandidátusi disszertációját.
„Az egészséges újszülöttért” és „Az egészséges anya – egészséges gyermek” alapítványokat
1989-ben és 1992-ben alapította.
1992-ben szülészet- és nőgyógyászatból szakorvosi képesítést szerzett. 1995 és 1998 között
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály
osztályvezető főorvosa.
1998-ban az ELTE-n „Szakokleveles orvosjogász” képesítést nyert. 1999-ben közigazgatási
alapvizsgát tett Budapesten. 1999-2000-ben a Budai Irgalmasrendi Kórház és a Magyar Kormány
között zajló átadóbizottság tagja. 2000. július 1-től a Budai Irgalmasrendi Kórház titkárságvezetője,
szülész-nőgyógyász főorvosa és az orvosok továbbképzéséért felelős megbízottja.
2000. szeptember 1-től a Károli Gáspár Református Egyetem, ÁJK, Polgári- és Római Jogi
Tanszék Bioetikai szakcsoportjának egyetemi tanára. 2004 óta az Esztergom-Budapesti Prímási- és
Érseki Bíróság szakértője.
2001 óta a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagja.
Munkásságnak elismeréseként 2004-ben „Batthyány-Strattmann László” életműdíjat kapott.
Kutatási területei: sejtmembrán transzport, szérum kolinészteráz és izoenzimeinek
vizsgálata, magzati légzőmozgások, magzati keringés redisztribúciójának tanulmányozása és az
anyai krónikus betegségekben alkalmazott gyógyszerek magzati hatásainak vizsgálatai.
Tagja a Szülészeti Nőgyógyászati, Perinatológiai, Osteoporosis, Bioetikai Társaságoknak, és
az angol Fetal Physiology Társaságnak.
Közleményeinek száma 104, melyből 46 idegen nyelvű, tudományos előadásainak száma
meghaladja a 140-et.
Házasságot 1972-ben kötött, felesége Dr. Princzkel Erzsébet, az orvostudomány
kandidátusa, gyermekgyógyász, gyermekneurológus és neonatológus szakorvos a Szent János
Kórház Perinatális Intenzív Centrumának a vezetője. Három gyermekük van: Ágnes orvos,
gyermekgyógyász és gyermek hemato-onkológus szakorvos. Judit orvos, traumatológia és ortopédia
szakorvos. Eszter orvos, gyermekgyógyász szakorvos, és a Közgazdasági Egyetemen szerzett
Nemzetközi kapcsolatok szakértője címmel diplomát. Az orvos szülők egymás és gyermekeik
tudományos karrierjét is segítették, segítik.
Öt unokája van.
Akadémiánk 1999-ben választotta Vojcek doktort tagjai sorába.
(Dr. Vojcek László: Magzatélettan címmel tartja székfoglaló előadását. )

