


Ellátandó lakosok száma:
Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő

Fekvőbeteg kapacitás: 
210 aktív ágy
108 krónikus ágy
1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás 

Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra
Közalkalmazotti létszám: 481 fő
Éves bevétel: meghaladja a 2 milliárd forintot 
Betegforgalom: 

Fekvőbeteg ellátás: 13.760 fő
Járóbeteg ellátás: 338.239 fő
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Sürgősségi betegellátó os ztály
Osztályunkon történik a 
belgyógyászati, sebészeti, 
traumatológiai, ideggyógyászati, 
szemészeti, fül -orr - gégészeti, 
urológiai, súlyos gyerekgyógyászati 
megbetegedések sürgősségi 
ellátása, mely a hirtelen kifejlődő és 
gyorsan súlyosbodó kórfolyamatok 
ellátását jelenti.

Két szervezeti egységből áll:
Sürgősségi szakrendelő: a betegek 

fogadása és első ellátása
Sürgősségi fekvőbeteg osztály: a 

betegek 6 - 24 órás megfigyelése és 
gyógykezelése történik.

A nemzetközileg és Magyarországon is 
elfogadott, ötfokozatú, úgynevezett kanadai 
besorolási rendszert (CATS) használjuk.

Az osztályt oxyológus szakorvos vezeti.
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Csecsem ő- és Gyermek Osztály
Osztályunk 26 ágyas, fő profilja általános 
gyermekbetegségek ellátása 0-18 éves 
korig.
Szakspecifikus betegellátás:

Gyerek tüdőgyógyászat
Gyermek gasztroenterológia
Gyermek neurológia
Veleszületett vérzékenység és 
véralvadási zavar.

Az osztály a régiós, vérzékenységben 
szenvedő betegek ellátó helyeként is 
működik.
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Központi Laboratórium

Általános labordiagnosztikai 
tevékenység mellett immunvizsgálatok 
és tumormarkerek vizsgálatát 
végezzük a hét minden munkanapján. 
Kémiai hematológiai és immunkémiai 
automata segíti a dolgozók munkáját.
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Radiológia - Ultrahang
Osztályunk fő profilja a 
hagyományos röntgen és ultrahang 
vizsgálatok széles köre.
A filmek tárolása DICOM PACS 
szerveren történik.

Röntgen diagnosztika:
Mellkas felvétel és átvilágítás
Csontrendszer / traumás és nem traumás/ vizsgálata
Nyelőcső, gyomor, bélrendszer kontrasztanyagos vizsgálata
Vese kontrasztanyagos vizsgálata
Egyéb feltöltéses vizsgálatok /sebészeti, nőgyógyászati/ 

Ultrahang diagnosztika:
Hasi szervek vizsgálata
Lágyrész /pajzsmirigy, here stb. /vizsgálatok
Izületek vizsgálata
Csecsemők koponya vizsgálata
Reflux vizsgálat
Perifériás erek Doppler UH vizsgálata

3 fő szakorvos, egy rezidens látja el a feladatokat.
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Központi Anaesthesiologia és 
Intenz ív Betegellátó Osztály

Osztályunk 6 ágyas, fő profilja 
általános intenzív ellátás valamint 
általános és vezetéses érzéstelenítés.

6 fő anaesthesiologus - és intenzív therapiás
szakorvos ill. az osztályvezető sürgősségi 
betegellátó, honvéd-katasztrófaorvostan  
szakvizsgával is rendelkezik.
2012. év második felére, tágasabb, modernebb 
közegben látjuk el, az intenzív ellátást igénylő
betegeket.
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Központi M űtő
A központi műtő 4 klimatizált
műtőblokkal rendelkezik, ahol:
- Sebészeti
- Traumatológia
- Gégészeti
- Szemészeti
- Nőgyógyászati műtéteket végzünk

Jellemzőbb műtéti típusok:
- pajzsmirigy betegségek közül a diffúz és göbös struma, 
pajzsmirigycysta, esetleg malignus elváltozás miatti subtotalis
resectio vagy teljes pm.kiírtás történik 
- epehólyag eltávolítás (döntő többségben laparoscopos úton) 
- elzáródásos sárgaság miatt epeúti műtétek
- hasnyálmirigy megbetegedés akut és krónikus ellátása 
- gyomorműtétet indokolt esetben fekély vagy daganatos 
megbetegedés miatt . A műtét során subtotalis resectio vagy 
total gastrectomia történik.
- vastag és végbélműtét
- sérvműtét (lágyék, hasfali)
- csípőtáji illetve végtag törések műtétei
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Szemészeti osztály

Szakorvosok száma: 6 fő
Az osztály alá integrálva 
általános szemészet, ultrahang 
és laser diagnosztikai 
szakrendelés működik.
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Belgy ógy ászati osztály
Osztályunk 20 ágyas, fő profilja a 
gasztroenterológia, valamint 
diabetológiai szakellátás.

Osztályunkon 6 fő, zömében két szakvizsgával 
rendelkező orvos kolléga dolgozik. Az osztályhoz 
integrált szakrendelésen folyik a betegek gondozása, 
szükség esetén osztályos felvételre irányítása.
Rutinszerűen végzünk endoscopos kissebészeti 
beavatkozásokat (polypectomia, szövetmintavétel, 
endoscopos vérzéscsillapítás).
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Belgy ógy ászati Kardiológiai 
osztály

Osztályunk 24 ágyas, fő profilja 
a szívérrendszeri valamint 
tüdőbetegségben szenvedő
betegek ellátása.

Két szívultrahang készülékünkön 
nagyszámú vizsgálatot végzünk, 
terheléses EKG, 24 órás  EKG, 
valamint vérnyomás monitorozási 
rendszerek állnak rendelkezésre.
Osztályunkon jelenleg 4 fő szakorvos 
dolgozik.
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Szülészeti-N őgyógy ászati és 
Újszülött Osztály

Osztályunk 20 ágyas, fő profilja a 
szülészettel kapcsolatos esetek 
ellátása.
Nemrég került kialakításra 
Intézményünkben az alternatív 
szülést lehetővé tevő szülőszoba. 

Nőgyógyászati osztályos tevékenység: 
elsősorban az endoszkópos sebészet 
(laparoszkópia, hysteroscopia), valamint 
egynapos sebészeti ellátás keretében 
végzünk el számos műtétet.
A feladatot jelenleg 6 szakorvossal látjuk el.
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Neurológiai osztály

Osztályunk 25 ágyas, fő profilja a 
krónikus agyi vérkeringés okozta 
panaszok kezelése.

Carotis ultrahang, valamint hagyományos EEG 
mellett a video-EEG vizsgálatok.

Járó beteg rendelések keretén belül neurológiai 
szakrendelés és EEG szakrendelés.

Jelenleg 4 fő szakorvos és 1 fő szakorvos jelölt.
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Pszichiátria Osztály
Osztályunk 35 ágyas, az enyhe szorongásos 
állapotoktól a hangulati zavarok teljes 
spektrumán át a pszichotikus kórformákig, 
illetve az addiktológiai betegek ellátására, 
ezen belül elsődlegesen az 
alkoholbetegekére, az osztály különösen 
nagy hangsúlyt fektet.

Diagnosztikus eljárások:
pszichológiai tesztvizsgálatok
műszeres vizsgálatok

Terápiáink
farmakoterápia
egyéni és csoportterápia  

2 fő szakorvos (neurológiai és 
pszichiátriai szakvizsgával) és 1 fő
szakorvosjelölt, valamint 3 fő
pszichológus látja el a feladatokat.
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Nálunk mindenki számít!
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