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Mészner Zsófia 1975-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán. 

Az egyetemi évek alatt a klinikák Kísérleti Kutató laboratóriumában volt diákkörös prof. 

Kovács Arisztid, ill. dr. Bíró Zsuzsa kutató vezetésével.   

Végzés után a László Kórházba került, ahol saját szavai szerint Nyerges Gábor prof. miatt lett 

gyermekinfektológus. A vakcinációval Nyerges professzor úr és Budai József professzor úr 

mellett kezdett el foglalkozni, többek között a Hib oltás oltási naptárba vételéért dolgozott, 

majd a rota-, VZV-, kullacsvírus vakcinációval foglalkozó vizsgálatokban vett részt. 

Szakvizsgát tett csecsemő-gyermekgyógyászatból, infektológiából, 2001-ben elvégezte az EÜ 

menedzser szakot, 2005-ben vakcinológia diplomát kapott.  

Közben a László Kórház orvosigazgató-helyettese lett, és ebben a munkakörben is dolgozott 

2003-ig. 2003-tól 2016-ig az Országos Gyermekegészségi Intézet /OGYEI főigazgatójaként 

rengeteg érdekes munkát végzett, kiemelten a Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi 

Program megvalósításában és koordinálásában. Létrehozta. az RSV Bizottságot, melynek 

útján bekerülhetett 2006-tól a palivizumab a koraszülöttek egy csoportjának ellátásába. 

Országos felméréseket kezdeményezett az alapellátásban dolgozó gyermekorvosok 

antibiotikum felírási gyakorlatáról.  Ebben az időszakban összesen 8 PhD hallgató 

témavezetőjeként saját érdeklődésének megfelelő infektológiai kérdéseket tudott 

feldolgoztatni - pl. várandósok varicellája, kongenitális toxoplasma fertőzés, purulens 

meningiszek, stb.   

2008-ban jelentős szerepe volt abban, hogy a PCV-7 bekerüljön a Nemzeti Immunizációs 

Programba, aminek szakmai megalapozottságát az általa koordinált haza prospektiv vizsgálat 

adta az invazív pneumococcus betegségek hazai prevalenciájával kapcsolatban. 

Szakmai munkájának nemzetközi elismerését jelentette, hogy beválasztották az ESPID 

(European Soc. Ped.Inf.Dis.) vezetőségébe, tagja lett a  2003-ban megalakult és jelenleg is élő 

nemzetközi civil, de elismert szakmai szervezetnek,  a CEVAG-nak (Central Eastern Vaccine 

Awareness Group), amelyben  a volt szocialista és a lett-litván-észt kollégákkal együtt 

dolgozva számos közlemény is született nemzetközileg elismert folyóiratokban. Gyakori 

meghívott előadója nemzetközi konferenciáknak. Régóta tagja és vezetőségi tagja 

társaságunknak és vezetője a társaságk eretében dolgozó Vakcinológiai munkacsoportnak. 



A fenti munkák mellett rendszeresen oktatott és oktat magyarul és angolul a hazai 

egyetemeken, konferenciákon, továbbképző tanfolyamokon, több könyvfejezet szerzője, 

2012-ben Pécsett habilitált. 

Munkája elismeréseként 2015-ben Batthyány -  Strattmann díjban részesült. 

2016-tól mostanáig a különböző átszervezések forgatagában igyekezett tovább dolgozni, 

most, 2018. október 1-től a Heim Pál Országos Gyermekegészségügyi Intézet (HOGYI) 

Módszertani igazgatóságának élén. 

Szakmai, oktatói munkájának egyik legjelentősebb megnyilvánulása a Hitek-Tévhitek 

konferencia sorozat, melyet Fekete Ferenc (jelenleg HOGYI főigazgató) kollégával kezdtek el 

szervezni és más közelednek a 20. megszervezéséhez. 

Mészner Zsófi – természetesen sok más kollégával együtt – rengeteget tett és tesz a 

vakcináció elfogadottságának érdekében, szóban, írásban, interneten egyaránt. Munkájának – 

munkájuknak is köszönhető, hogy a vakcináció a magyar egészségügy legsikereseb ágazatai 

közé tartozik. 
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