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 gyomor-bélrendszeri
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. Resetár Mária, 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. 2016 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 Újkeleti 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, gasztroenterológus,
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. Bozsár Stefánia, belgyógyász
Dr. Varga Antónia, osztályos orvos
Dr. Balla Szilárd, osztályos orvos
Dr. Dávid Diána, osztályos orvos
Dr. Páger Brigitta, rezidens
Dr. Szili Károly, rezidens

