
DR. SZABÓ ILONA 

(1944–)  

 

Radiológus szakorvos  

 

1944-ben született Budapest ostroma alatt.  

Apja vasesztergályos, anyja varrónő volt, akik nehéz kö-

rülmények között éltek, de örömükre mindkét lányuk – 

Ilona és Éva – diplomások lettek. 

Iskolai tanulmányait Budapesten kezdte, majd 1956-tól 

Nyíregyházán folytatta, mert odaköltöztek. 

1963–1969 között a Debreceni Orvostudományi Egyetem 

orvostanhallgatója, ahol 1969-ben általános orvosi diplomát 

szerzett. 

1969-ben házasságot kötött Dr. Rózsa Sándorral, évfolyam-

társával és két gyermekük született, Linda (1975) és Dániel 

(1977).  

1997-ben elváltak. 

1969–1972 között a balassagyarmati kórház radiológiai osztályára lett beosztva, mert ez akkor hiányszakma volt. 

1972–1987 között a jászberényi városi kórházba került, radiológus szakvizsgát tett és ebben a státuszban tevé-

kenykedett. 

1987–1989 között a Tripolis-i (Líbia) nemzetközi kórház munkatársa volt. Itt sajátította el az angol szakmai 

nyelvet és kimagasló képzést jelentett számára a modern készülékekkel felszerelt intézmény. 

Hazatérése után postgraduális képzés keretében szociális szakigazgatási diplomát szerzett, az Államigazgatási 

Egyetemen. Személyi okok miatt ezután inkább a szociális szféra felé fordult. 

Ezután biztosítási orvosszakértői képesítést szerzett. 

1997-tõl lakossági szűrővizsgálatokat végzett a Vöröskereszt égisze alatt., t.k. gyermekortopédiai szűrést is. 

1997-ben bár nyugdíjba vonult, de tovább dolgozott a Matemedic BT-ben, amit 1993-ban alapítottak. 

CT és MRI továbbképzéseken is részt vett, hogy a szakma legújabb kihívásainak is megfeleljen. 

Ezután az ANTSz től engedélyt kapott a megye minden területére, hogy a lakosságon belül, településenként 

individuális, szakmai csapatával (védőnők, körzeti nővérek etc. ) csontritkulási és ultrahang – vizsgálatokat vé-

gezhessen. 

A mobil emlőszűrés megszervezése egy szűrőbusz segítségével ugyancsak a doktornő érdeme. Büszkén tölti el, 

hogy az azóta intézményesült megyei szűrőközpont – a Mamma Zrt – a mai napig is üzemelteti ezt a mobil em-

lőszűrést.2001–2016 között az Albert Schweizer Kórházban (Hatvan) szerződéses vállalkozóként alkalmazták. 

1993 óta magánrendelése van Jászberényben, ahol a mai napig betegeket fogad. 

 

Társasági tagságai: Magyar osteológia, senológia, radiológia, neuroradiológia, ultrahang, mammadiagnosztika. 

Társadalmi tevékenysége: 

J-N-Sz megye küldötte volt a Vöröskereszt Országos Tanácsában. 

A Magyar Orvosnők tagjaként Hágában részt vett az MWIA (Nemzetközi Orvosnők) világkonferenciáján.  

1997-től a Magyar Nők Szövetségének alelnöki pozícióját is egy ideig vállalta. 

A magyar orvosnők és a Jászsági Nők Szövetségének megszervezése is az ő nevéhez fűződik. 

Kitüntetései: 

Vöröskeresztes kitüntetése, amikor is az Európai Idősek Konferenciájára – Alicanteba (Spanyolország) delegál-

ták. 

2019-ben kapta kézhez Aranydiplomáját. 

Összességében pályafutását a rendkívül nagy szakmai elhívatottság mellett mindig a betegek iránti tisztelet, 

szeretet és fáradhatatlan munka jellemezte és vezérli a mai napig. Önmaga a NŐ FEHÉRBEN címet adná életé-

nek. 
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