
Mérföldkövek:
-Családom hódmezővásárhelyi  származású : édesapám Sipka Imre, mérnökként 
szülővárosában kezdte pályafutását, később a szegedi DÉLÉP-nél volt üzemigazgató. 
Nagybátyám dr.Sipka Sándor  a Bethlen Gábor gimnázium igazgatója, felesége dr.Sipkáné 
Serfőző Rózsa sokak által ismert nyelvtanár, műfordító, másik nagybátyám Bodrogi Lajos 
művészi munkáiról ismert rézműves volt.
-1958 július 8-án Szegeden születtem.
-1976-ban Szegeden a Radnóti Miklós gimnáziumban érettségiztem.
-1983-ban a SZOTE Általános Orvosi karán szereztem diplomát
-1987-ben általános sebészeti, 1990-ben Érsebészeti szakvizsgát tettem
-1994-ben Kórházi adjunktusnak, 1996-ban Klinikai adjunktusnak, 2008-ban Klinikai 
Főorvosnak neveztek ki
-1996 óta  vezetem a korábban SZOTE, jelenleg Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi 
Kar, Szent-Györgyi Albert  Klinikai Központ Sebészeti Klinika Érsebészeti Osztályát.
Munkahelyek:
-1983-1996 B.A.Z. Megyei Kórház Érsebészeti Osztály Miskolc
-1996-jelenleg is SZTE ÁOK Sebészeti Klinika Érsebészeti Osztály

Publikációk, előadások:
Tudományos előadás, poster hazai és külföldi kongresszuson: 41
Közlemény, idézhető absztrakt:  37
Könyvfejezet:  3

Továbbképzések:
-1989 Dornach /Svájc/ érsebészeti alapképzés
-1991. Esslingen /Németország/Postgraduális érsebészeti kurzus, sikeres záróvizsga.
-1991. Dornach /Svájc/Érsebészeti továbbképzés.
-1993. Dijon /Franciaország/ St.Marthe clinic Érsebészeti továbbképzés
-2004.Budapest „Diodalaser az érsebészetben” c. laser továbbképzés /Dutchmed/
-2004. Good Clinical Practice tanfolyam Szeged
-2007. Intervenciós radiologiai továbbképzés Bp. SOTE Szív és Érsebészeti klinika 
Városmajor
-2009. Intervencios radiologiai továbbképzés Malmö
-2009. Duplex Ultrahang tanfolyam Szeged

Műtéti/ambuláns tevékenység:
Évente közel 150 verőér és átlagosan 200 visszérműtétet, valamint több mint 2500 mbuláns 
szakvizsgálatot végzek, klinikai szakkonziliumot adok 

Oktatási tevékenység:.
1996-tól 2006-ig  az SZTE Egészségügyi Főiskolai Karon  a II. évfolyamon  30 órában 
általános sebészetet oktattam. A Főiskolai Kar  Gyógytornász szak akkreditációja kapcsán 
kidolgoztam a sebészet tantárgy oktatásának tematikáját és a vizsgakövetelmény rendszert.. 
Részt veszek a Főiskolai Kar Diplomás Ápolói szak hallgatóinak államvizsgáztatásában, az 
államvizsga bizottság tagjaként.
Általános/Fog Orvosi Kar
  III.évf. magyar nyelven sebészet gyakorlatot, IV.évf. magyar nyelven összevont érsebészeti 
tantermi gyakorlatot, IV. évf. magyar nyelven  érsebészet tantermi előadást,. IV. oh Fogorvos 
hallgatóknak érsebészeti tantermi előadást.  IV.évf. angol nyelven érsebészet  tantermi 



előadást tartok. / heti átlagos óraszám  3/. Részt veszek a hallgatók sebészeti vizsgáztatásában 
is.
5 hallgató tudományos diákköri munkát végzett az irányításom mellett. Valamennyien TDK 
konferencián számoltak be eredményeikről. Egy hallgató,országos konferencián díjat nyert a 
tünetmentes a. carotis interna stenosissal kapcsolatos munkájáért.
Az elmúlt13 évben 14 szakdolgozat  szerzőjének voltam a konzulense.
1996-tól a közvetlen szakmai felügyeletem és irányításom mellett 6 kollega tett jeles 
eredménnyel szakvizsgát érsebészetből.
Rendszeresen segítem érsebészeti témaválasztásban, tudományos anyag feldolgozásában a 
fiatal sebész  kollegákat. Közvetlen  támogatásommal és irányításommal  13 előadás készült 
el és került prezentációra Fiatal Sebészek Országos Konferenciáján magyar és angol nyelven, 
valamint országos és nemzetközi kongresszuson. 
Felkérés alapján rendszeresen részt veszek az  Országos Vérellátó Szolgálat által szervezett 
Transzfuziologiai Tanfolyam oktatói tevékenységében. Az aktuális  transzfuziologiai
tankönyv sebészeti fejezetét én írtam.
Felkérés alapján rendszeresen tartok érsebészeti témájú előadást a Sebészeti Klinika ill. a 
Radiologiai Klinika által szervezett postgraduális továbbképző tanfolyamokon.

Társasági tagságok, szakmai funkciók:
A Magyar Sebész Társaság tagja
A Magyar Angiologiai és Érsebészeti Társaság tagja.
2002-től a Magyar Angiologiai és Érsebészeti Társaság vezetőségének tagja.
2006-2009-ig a  Sebészeti Szakmai Kollégium Érsebészeti szakcsoportjának választott tagja
2009-től az újonnan megalakuló Érsebészeti Szakmai Kollégium választott tagja.
2009-től a Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei Etikai Bizottságának választott tagja.
Család:
Feleségem  dr.Kovács Éva gyermekorvos. Három gyermekünk van: Balázs 
orvostanhallgató /SZTE/, Tünde Csenge pszichologus hallgató /SZTE/, Bence gimnazista 
/Dugonits András Piarista gimnázium/
Hobbi:
-Motorozás
-Vadászat
-Horgászat
Beszélt nyelv:angol középfok

orosz alapfok


