Kedves Sportolók, Edzők, Szülők!
Nagy megtiszteltetés, hogy a Magyar Öttusa Szövetség 2022. január elsejével felkért a válogatott
keret orvosának. Szeretnék röviden bemutatkozni.
1981-ben születtem, gyermekkoromat gimnáziumi éveim végéig Tolna megyében, Pakson töltöttem.
16 éves koromig versenyszerűen teniszeztem, iskolai sportok közül az atlétika és a mezei futó
Diákolimpiákon versenyeztem.
2005-ben végeztem a budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán, 2012-ben
szereztem ortopéd-traumatológia szakmában szakvizsgát, majd 2016-ban sportorvosi szakvizsgát.
10 évet dolgoztam a budapesti Szent János Kórház Ortopéd-traumatológiai Osztályán. 2016 óta az
Országos Sportegészségügyi Intézetben, a Sportkórházban dolgozom.
A sportsebészeti - ortopédiai járóbeteg rendelés mellett sportorvosi alkalmassági vizsgálatokat
végzek. Sportsebészként térd, boka- és lábtáji kisműtétekkel foglalkozom.
2020 óta az Országos Sportorvosi Hálózat vezető főorvosa vagyok.
A magyar atlétikai válogatott keretorvosaként 2009 óta számos nemzetközi versenyre (UP és felnőtt
Európa bajnokságok, Világbajnokságok) kísértem a válogatott csapatot, 2016-ban Rióban és 2021-ben
Tokióban a nyári olimpián is részt vettem keretorvosként.
Munkám során nagy hangsúlyt fektetek a prevencióra és a panaszok oki kezelésére. A hatékony
együttműködés érdekében törekszem az edzőkkel, gyógytornászokkal és a sportvezetéssel is egy
rendszeres kapcsolattartást kialakítani.
Keretorvosként feladatom a válogatott keret éves szűrővizsgálatának megszervezése, sérülés és
komolyabb betegség esetén a kivizsgálás és kezelésben való szakmai tanácsadás, szervezés és
kivitelezés, doppingellenes oktatás, tanácsadás megszervezése, lebonyolítása. Nemzetközi
versenyekre való felkészítés, teljesítmény diagnosztikai vizsgálatok és szűrővizsgálatok
megszervezése. Az ellátás sportegészségügyi hátterét túlnyomó többségben az OSEI Sportkórháza
adja.
E-mailen tudjuk tartani a kapcsolatot.
drmariannakiss@gmail.com
Munkám miatt előfordul, hogy nem tudom azonnal felvenni a telefont, igyekszem mindenkit
visszahívni. Nagy segítség, ha üzenetet küldtök, hogy lássam, ki és milyen okból keresett. Munkaidőn
kívül és hétvégén is elérhető vagyok, de kérlek ezeket az időszakokat lehetőleg csak sürgős,
halaszthatatlan esetben használjátok.
Családommal Nagykovácsiban élek, két gyermekem van.
Szabadidőmet szívesen töltöm a szabadban, szeretek túrázni, teniszezni és zenével foglalkozni.
Eddigi pozitív tapasztalataim és a sportág iránti érdeklődésem miatt vállaltam el a megbízást, bízom
benne, hogy a közös munka eredményes lesz!
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