
Bemutatkozás 
 
Történeti adatok: 

A nyíregyházi Erzsébet Közkórházban 1927-től működik gyermekgyógyászati osztály. 

1927-1957 között az osztályt Dr. Dohnál Jenő vezette. 1957 – 1973 között Dr 
Lengyel Ferenc, 1973-1985 között Dr. Szombathy Gábor volt az osztályvezető 

főorvos. 1986-tól, jelenleg is Dr. Dicső Ferenc az osztály vezetője. 

1955 – 1973 között megyei gyermektüdőgyógyászati osztály működött a Sóstói út 54 

szám alatt az ún. Bencs villában. Az osztály vezető főorvosa Dr. Loós Tíbor, aki 

bevezette megyében a gyermek bronchoscopos vizsgálatokat. Az osztály 1973 és 1986 

között a Megyei Kórház Sóstói úti telephelyén lett elhelyezve. 1986-ól az osztály 

általános gyermekosztállyá szervezték / 60 ágy, benne 20 ágy gyermekpulmonológiai 

részleg /, vezetője Dr. Dolinay Tamás lett. A megye vezető I. Gyermekosztályán 

1986-tól indult meg a specializáció: 

• 1987: 12 ágyas gyermekintenzív részleg, 

• 1992: megyei szintű újszülött szállító szolgálat, 

• 1995: Neonatalis Intenzí Centrum, 

• 1997: gyermeksebészeti részleg. 

Dr. Fazekas Árpád főorvos nevéhez fűződik a speciális szakambulanciák 

megszervezése / gyermekcardiológia /. Dr. Szombathy Gábor főorvos folytatta ezen 

tevékenységet, és a gyermekneurológiai, diabetologiai, immunológiai szakambulanciát 

alakította ki. 1986-tól az említett ambulancákon kívül a következők szerveződtek a 

megyei kórház gyermekellátásán belül / allergologia, malabsorptio, endocrinologia, 

nephrologia, gyermekpsychiatria haematologia, gyermeksebészet, gyermekradiologia, 

gyermekgastroenterológia, gyermekbőrgyógyászat, psychologiai, habilitatio / 

 

Fontosabb történelmi állomások: 

1987. július 1. 

12 ágyas Gyermekintenzív részleg alakult. A részlegen 3 egy ágyas, 1 kétágyas, 1 

három ágyas és 1 négyágyas kórterem biztosítja a betegek elkülönítését. Feladata mind 

a sebészeti, mind a belgyógyászati betegségben szenvedő gyermek intenzívellátása. 

1992. január 1. 

Sürgősségi gyermekellátó egység létrehozása az ekkor átadott új épület 

egységben. Ezen épületben kerültek elhelyezésre a járóbeteg szakambulanciák is. 

1992. május 1. 

Egész megyére kiterjedő koraszülött és újszülött mentés megszervezése. A mentést 

24 órán keresztül speciálisan felszerelt mentőautóval és szakszemélyzettel végezzük. Az 

új ellátási struktúra kimutatható eredményt hozott az igen kis súlyú koraszülöttek 

halálozásában. 



1995. január 1. 

10 / jelenleg 20 / ágyas Neonatalis Intenzív centrum kialakítása. Ezen ellátás 

lényegesen hozzájárult a megyei csecsemőhalandóság csökkenéséhez. / 1990-ben 20 

ezrelék, 2004-ben 8,3 ezrelék /. Az ellátó egységben egyidejűleg 17 koraszülött intenzív 

ellátására van lehetőség. 

1997. január 1. 

20 / jelenleg 15 / ágyas Gyermeksebészeti részleg működése. A betegellátó egység 

feladata a sebészeti ellátásra szoruló gyermekek preaoperativ és postoperativ ápolása 

gyermekápolónők gyermeksebészek és gyermekorvosok közreműködésével. 

 


