Non-Invazív Intézet
(Vezető: Dr. Hudák János, c. egyetemi docens,
belgyógyász-gasztroenterológus főorvos)
2010. április óta Intézményünkben az egymáshoz közelálló szakmai
tevékenységet folytató osztályok – elsősorban a humán erőforrás, a gyógyszer-,
eszköz-és készletgazdálkodás racionalizálása céljából „mátrix” rendszerben
működnek. Ennek az egyik legnagyobb eleme a „Non-Invazív Intézet”, mely
magában foglalja az általános belgyógyászati-, a kardiológiai és a gasztroenterológiai
szakellátást. Az összevont intézet vezetője annak létrehozása óta dr. Hudák János,
főorvos. Az egyes területek megtartották szakmai önállóságukat, önálló vezetéssel.
Jól felkészült diplomás és szakdolgozók végzik a betegellátó tevékenységet, s
járóbeteg szakellátás keretén belül a gondozást is.
A Non-Invazív Intézet szoros kapcsolatot tart fenn az Intézmény valamennyi
osztályával, diagnosztikai tevékenységet végző munkahelyeivel, kiemelten pedig a
Sürgősségi Betegellátó Osztállyal, melynek mintegy „ágyhátterét” képezve biztosítja
a sürgős ellátást igénylő beteget kórházi elhelyezését. Valamennyi szakterület
rendelkezik önálló járóbeteg szakrendeléssel, ahol ezen ellátási forma keretén belül
elvégezhető kivizsgálás ill. gondozói tevékenység folyik. Előjegyzési rendszer
keretén belül állunk tovább a szakrendelések és családorvosaink rendelkezésére a
kórházi kivizsgálást vagy kezelést igénylő betegek felvételét illetően.
A Non-Invazív Intézet valamennyi szakterülete kifejezetten jó
munkakapcsolatban van a megyei és regionális, további egyetemi centrumokkal,
melynek eredményeként biztosítani tudjuk betegeink számára helyben nem
megoldható diagnosztikus és kezelés eljárásokat. Ugyancsak valamennyi szakterület
aktívan részt vesz egyetemi hallgatók gyakorlati oktatásában, pályakezdők és
szakorvosok ún. „posztgraduális képzésében.
Belgyógyászat
(Vezető: Dr. Fodor István
belgyógyász-, gasztroenterológus-, diabetológus főorvos)

Történeti áttekintés:
Az Orosházi Kórházban az önálló belgyógyászat működése 1952-ben
kezdődött dr. Papp János belgyógyász munkásságával. 1967-től már két önálló
osztályon folyt a belgyógyászati betegellátó munka. Az I.sz. belgyógyászati osztály
vezetője dr. Lakos Antal főorvos, a II. sz. osztályé pedig Dr. Lakatos László lett. A
mindkét osztályon folyó általános belgyógyászati ellátás mellett a belgyógyászat
egyes szakterületeinek rohamos fejlődése magával hozta speciális ellátási formák
kialakítását. Az I.sz. belgyógyászati osztály keretein belül bontakozott ki a
kardiológiai ellátás, míg a másik osztály speciális területévé vált a gyomorbélrendszerei betegségek, az anyagcsere betegségek (köztük a cukorbetegek) és
mozgásszervi betegek emelt szintű ellátása. E korszak meghatározó orvos

egyéniségei voltak – a már említett osztályvezető főorvosokon kívül – Dr. Révész
István, Dr. Kovács Irén, Dr. Kovács András, Dr. Bene Béla, Dr. Duray Gábor, Dr.
Perjési László, Dr. Szkaliczki István.
1989-től a II. sz. Belgyógyászati osztály vezetője dr. Kovács András főorvos
volt, majd 1991-től 2016-ig az osztály vezetését Dr. Hudák János főorvos látta el. Dr.
Lakos Antal főorvos nyugdíjba vonulását követően átmenetileg összevontan
működött a két osztály, dr. Hudák János főorvos vezetésével. Ezen időszakban folyt
kórházunk déli szárnyának rekonstrukciójával párhuzamosan az önálló kardiológiai
osztály és coronaria őrző kiépítése. 1996-ban vált önállóvá az osztály, melynek első
vezetője dr. Gaál Tibor főorvos volt, akinek nyugdíjba vonulása után dr. Lakatos
Ferenc vette át az osztály irányítását. 2006. januárja óta a kardiológiai szakterület
vezetője dr. Dani Győző főorvos. Ugyancsak 2006 óta működik kiemelt
szakterületként a gyomor-bélrendszeri betegségeket ellátó gasztroenterológia,
melynek vezetője azóta is – hosszú időn keresztül az általános belgyógyászati osztály
irányítása mellett - dr. Hudák János. Az általános belgyógyászat keretén belül
évtizedek óta kiemelt feladat a cukorbetegek ellátása, melynek szakmai vezetője dr.
Kovács Irén főorvosnő.
Az intézmény építészeti adottságaiból következően a belgyógyászat négy
önállóan szervezett egységben látja el feladatát (II. emelet Keleti és Új-keleti szárnya,
továbbá a VI. emelet Keleti és Nyugati szárnya). Részlegvezető szakorvosok
irányítják az adott egység munkáját. Egyes diplomásaink szakképzésének
megfelelően átfedések lehetnek – és vannak is – a fekvőbeteg ellátásban.
Felügyeletük mellett kvalifikált egészségügyi szakdolgozók végzik a közvetlen
betegellátó munkát, végzik a betegellátás sokrétű, nemes, gyakorta embert próbáló
feladatát.
A belgyógyászat a „Szegedi Orvostudományi Egyetem Oktató Osztálya
kitüntető cím tulajdonosa, melyet az orvostanhallgatók, a fiatal diplomások,
rezidensek, szakorvosjelöltek és családorvosok oktatásában végzett kimagasló
tevékenysége alapján nyert el.

A belgyógyászati fekvőbeteg ellátást végző orvosaink:
Dr. Hudák János, c. egyetemi docens, belgyógyász.gasztreonterológus
Dr. Kovács Irén, belgyógyász, diabetológus
Dr. Fodor István, belgyógyász, gasztroenterológus, diabetológus
Dr. Duray Gergő, belgyógyász, diabetológus, mozgásszervi
rehabilitációs szakorvos (jelenleg a Kórház főigazgatója)
Dr. Kazi Orsolya Réka, belgyógyász
Dr. Varga Antónia, osztályos orvos
Dr. Balla Szilárd, osztályos orvos
Dr. Dávid Diána, rezidens
Dr. Páger Brigitta, rezidens

Szakrendelői feladatokat ellátó szakorvosok:
Általános belgyógyászat:

Dr. Takács Zsuzsanna főorvosnő
Dr. Seres Zsuzsanna főorvosnő

Diabetológia:

Dr. Kovács Irén főorvosnő
Dr. Fodor István főorvos
Dr. Duray Gergő főorvos

Nefrológia:

Dr. Seres Zsuzsanna főorvosnő

Endokrinológia:

Dr. Domokos István főorvos

Kardiológia
(Vezető: Dr. Dani Győző
belgyógyász-kardiológus főorvos)
A Kardiológia szakmai profilja a noninvazív kardiovaszkuláris diagnosztika és
terápia teljes területe. Összesen 41 ággyal működik, ezen belül 31 ágy általános
kardiológia, emellett 8 ágy szakmaspecifikus őrzőként funkcionál. Jelenleg a
Kardiológia a kórház 2. emeletének déli szárnyában található. A Kardiológia szoros
egységet képez szakmailag a Kardiológiai Szakrendeléssel (SZTK 2. emelet) és a
Kardiológia Ambulanciával (Kórház 2. emelet északi szárny).
Kardiológia Szakrendelés
Járóbeteg szakrendelésünkön előzetes időpont egyeztetést követően, beutalóval
fogadjuk betegeinket. A hagyományos kardiológiai vizsgálómódszerek (kerékpár- és
futószalagos terhelés, szívultrahang, Holter EKG vizsgálat) állnak rendelkezésre.
Kardiológia Ambulancia
Járóbeteg ambulanciánkon előzetes megbeszélést követően, beutalóval
fogadjuk betegeinket. A hagyományos kardiológiai vizsgálómódszerek (kerékpár- és
futószalagos terhelés, szívultrahang, Holter EKG vizsgálat) mellett lehetőség van
boka- kar index mérésre, ABPM vizsgálatok végzésére. Itt történnek a gyógyszeres
echocardiographias terhelések és a nyelőcsövön keresztül végzett szívultrahang
(transoesophagealis echocardiographia) vizsgálatok. Itt végzik szakorvosaink a
kórház többi osztálya számára a kardiológiai konzíliárusi tevékenységet.
Munkatársak
dr Dani Győző főorvos, kardiológus, belgyógyász szakorvos

dr Litvai Emőke főorvos, kardiológus, belgyógyász szakorvos
dr Köpe Andrea adjunktus, kardiológus, belgyógyász szakorvos
dr Oroszi Miklós kardiológus szakorvos
Kardiológia Szakrendelésen
dr Kurunczi Ferenc kardiológus, belgyógyász szakorvos
dr Kisházi Julianna kardiológus, belgyógyász szakorvos

Gasztroenterológia
(Vezető: Dr. Hudák János, c. egyetemi docens
belgyógyász-gasztroenterológus főorvos)
Az Orosházi Kórházban folyó gasztroenterológiai tevékenység az egyes
belgyógyászati osztályok között létrejött profilmegosztás részeként a korábbi II. sz.
Belgyógyászati Osztály feladatává vált. A gyomor-bélrendszeri megbetegedések iránt
érdeklődő kollégák – később valamennyien e szakvizsgát is tett orvosok -, dr. Kovács
András, dr. zagyi Károly, dr. Somos Beáta - alkotta csapat néhai Lakatos László
főorvos kezdeményezésére, annak irányításával korán megteremtették e szakterület
ellátásának feltételeit. A 80-as évek végéig még nem léteztek a Kórházban a gyomorbélrendszer korszerű vizsgálatára alkalmas eszközök, az ún. „endoszkópok”. A
tükrözéses vizsgálatok elvégzésében, a vizsgáló eljárások betanításában
elévülhetetlen szerepe volt néhai Libor János főorvos úrnak, aki a Gyulai Pándy
Kálmán Kórházból hozott eszközökkel, heti egy alkalommal lehetővé tette az
orosházi betegek számára ezeket a vizsgálatokat.
1991-ben, dr. Hudák János főorvossá történt kinevezésének évében kezdődött
meg a gasztroenterológiai korszerű eszközpark beszerzése, a Központi Endoszkópos
Laboratórium kialakítása, a diagnosztikus eljárások szélesítése és az ezen
eszközökkel végezhető kisebb műtéti beavatkozások bevezetése. A már jelzett
kollégákon kívül oroszlánrészt vállaltak az endoszkópos vizsgálati eljárások
elsajátításában, azok fejlesztésében, a szakirányú feladatok ellátásában dr. Fodor
István és Dr. Papdi Norbert kollégák, akik ugyancsak megszerezték a
gasztroenterológiai szakképesítő vizsgájukat is.
Jelenleg a városi kórházakkal szemben támasztott követelmények megfelelő
eszközpark áll rendelkezésre Kórházunk Központi Endoszkópos laboratóriumában. A
gyomor-bél rendszer tükrözéses, esetleges elváltozásokat megállapító, ún.
„diagnosztikus” beavatkozások fontos partnere az Intézmény Patológiai Osztálya,
ahol a vizsgálatok során kivett szövettani vagy citológiai minták gyors, megbízható
feldolgozása folyik. Rutin feladatnak minősül ma már a gyomor-bélrendszeri
daganatok korai stádiumát képező polipok endoszkópos eltávolítása, ezzel a

tényleges daganat-megelőzés is. A szakrendelési időn túl a nap 24 órájában
biztosítjuk a Kórház számára a készenléti szolgálatot, a sürgős, halaszthatatlan
beavatkozásokat (például tápcsatornai vérzések endoszkópos ellátását, vagy a
gyomor-bélrendszerbe került idegentestek eltávolítását). A laboratórium technikai
felszereltsége alkalmas a máj-epeutak és a hasnyálmirigy rendszer vizsgálatára is.
Az endoszkópos laboratórium és a gasztroenterológiai szakrendelés kitűnő
szakmai kapcsolatban áll a gyulai és a békéscsabai gasztroenterológus kollégákkal,
továbbá a régió vezető gasztroenterológiai centrumával, a Szegedi Egyetem I.sz.
Belgyógyászati klinikájával. A diagnosztikus eszközpark szédítő fejlődése, egyes
speciális vizsgálatok centralizálása, a helyi fejlesztések ésszerű keretek között tartása
nem lehet akadálya a betegek korszerű ellátásának, melynek alapfeltétele e jól
szervezett szakmai együttműködés.
A gasztroenterológiai szakrendelés és a Központi Endoszkópos Laboratórium a
kórházi épület földszintjén, annak nyugati szárnyán helyezkedik el, míg szakirányú
fekvőbeteg ellátás a Kórház VI. emeletének Keleti szárnyán folyik.

