Dr. Németh János, egyetemi tanár, az MTA doktora
Szombathelyen született. Iskola tanulmányait Szolnokon végezte. Szegeden szerzett általános orvosi
diplomát 1977-ben, summa cum laude minősítéssel. Végzése után a Szegedi Egyetem Szemészeti
Klinikáján kapott állást, ahol 1981-ben szakképesítést szerzett. 1992 óta a Semmelweis Egyetem
Szemészeti Klinikáján dolgozik, ahol 1997-ben habilitált, és 2002-ben egyetemi tanárrá nevezték ki.
2004 és 2005 között egy évig az 1. számú Szemészeti Klinika megbízott igazgatója, majd 2005 és
2014 között az egyesített Szemészeti Klinika kinevezett igazgatója volt.
Több mint három és fél évtizede aktívan vesz részt az orvos, fogorvos és optometrista képzésben, a
rezidensek és PhD hallgatók nevelésében valamint a hazai és nemzetközi orvostovábbképzésben.
2008-2015 között a szemészeti grémium elnöke. Hét PhD hallgatója védte meg értekezését, és
kettő munkája folyamatban van. 2012-óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs
Technológiai és Bionikai Kar oktatója, és önálló féléves tantárgyat vezet. Számtalan hazai és 5 nagy,
nemzetközi továbbképző tanfolyamot szervezett.
Tudományos kutatási területe a szemfelszín fiziológiája, a száraz-szem betegség, a glaukóma, a
szemészeti ultrahang- és keringésvizsgálatok, szemészeti gyógyszerfejlesztés. Aktív kutatási
kooperációkat vezetett és vezet több hazai (Budapest, Pécs) és nemzetközi munkacsoporttal:
Nijmegen (Hollandia), Rostock, Erlangen, Freiburg, Homburg, Tubingen (Németország), Warsaw
(Lengyelország), Jerusalem (Izrael), Denver, New York (USA). Az elmúlt évtizedben 16 nemzetközi
multicentrikus vizsgálatot vezetett (PI-ként), és további 9-ben társvizsgáló. 2015-óta a Bionikus
Innovációs Központ szemészeti projektjének vezetője.
Sikeres NKFP, OTKA, ETT, OMFB, DAAD és DFG pályázatok anyagi fedezete segítette elő 119
nemzetközi (IF: 211,909; H-index: 12) és 165 hazai közleményben összefoglalt kutatási eredményei
elérését. Tíz könyve és 36 könyvfejezete jelent meg, és 747 magyar és angol kongresszusi előadást
tartott. Kandidátusi (későbbi PhD) fokozatát 1991-ben, a Magyar Tudományos Akadémia doktora
címet 2003-ban szerezte meg. Részt vesz magyar és nemzetközi szakcikkek és az Európai Közösség
kutatási programjainak elbírálásában.
Több hazai és nemzetközi tudományos társaság vezetőségi tagja. Beválasztották az 52 tagú
European Academy of Ophthalmology-ba, és tagja az Európai (SOE) valamint a Szemészeti Világ
Társaság (ICO) elnökségének, valamint az ARVO nemzetközi Bizottságának. A Magyar
Szemorvostársaságban két főtitkári ciklus után elnök volt, jelenleg alelnök. A Szemészeti Szakmai
Kollégium titkárává három ciklusban újraválasztották. 2005-ben kinevezték Országos Szakfelügyelő
Főorvossá, majd 2013 óta a szemészet szakterületen állandó Minőségügyi Szakfőorvos. A
látássérültek segítését és a vakság megelőzését fontos szakmapolitikai feladatának tekinti.
Regionális illetve országos telemedicinális szűrőprogramot szervezett, amely évek óta
eredményesen működik a koraszülött és a diabeteszes vakság megelőzésére. Aktív szerepet vállalt
az Eye Health Care in the Eastern European Region Study Group és a WHO által koordinált VISION
2020 programban. 2008-2012 között az International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)
Europe elnök-helyettese volt, majd 2012 óta annak elnöke.

