
Bemutatkozás 

Profil  

Az osztály alapvető feladata a szervi idegrendszeri betegségek vizsgálata és kezelése. Ezen 
belül kiemelt profilt jelent az agyi érbetegek ellátása. Emellett más fontos szakterületekre is 
specializálódott az osztály, ezek az epilepsia, fejfájás, extrapyramidalis betegségek (Parkinson 
betegség, fokális dystoniák) és a neuroimmunológia (sclerosis multiplex, myasthenia, 
immunmediált neuropathiák stb.). 

A vizsgáló eljárások közül a nyaki és transcranialis ultrahang vizsgálatok, a neurofiziológiai 
(EEG, EMG, ENG, kiváltott válaszok - az agy, az idegek és az izmok elektromos 
tevékenységének vizsgálata) és neuropsychológiai vizsgálatok jelentik az osztály speciális 
profilját. 

Ellátandó feladatok 

Gyógyító munka 

Az osztály 380.000 lakos közvetlen ellátásáért felelős. A progresszív betegellátás keretében 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye többi lakosa számára is biztosítjuk a szükséges vizsgálatokat 
és kezeléseket. 

A legfontosabb neurológiai betegségek vizsgálatára és kezelésére speciálisan felkészült 
szakemberek dolgoznak az osztályon, akik a szakrendeléseken is irányítják a betegek 
ellátását. Az agyi érbetegségeken kívül további fontos, speciális szakterületek az epilepsia, 
fejfájás, extrapyramidalis betegségek (Parkinson betegség, fokális dystoniák), 
neuroimmunológia (sclerosis multiplex, myasthenia, immunmediált neuropathiák). Az 
említett betegség csoportokban az osztály kiemelt központként az egész megyére kiterjedő 
hatáskörrel működik. 

Az idegsebészeti betegek műtét előtti vizsgálata és gyakran utókezelésük is az osztály 
feladatai közé tartozik. 

Az ultrahang, a neurofiziológiai és a neurophsychológiai vizsgálatok nem csupán a 
Neurológiai Osztály, hanem a kórház többi osztályának (traumatológia, rheumatológia, 
gyermek- és belgyógyászat, stb.), a megye és a régió más intézeteinek is rendelkezésére 
állnak. 

Oktatás 
 
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ akkreditált orvos- és szakorvos képző helyeként részt 
vesz a szigorló orvosok gyakorlati képzésében és a rezidensek szakvizsgára történő 
felkészítésében. 

Szintén az egyetemhez kapcsolódva a szakorvosok továbbképzésében is fontos feladatai 
vannak az osztálynak. 

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának több szakán (védőnő, mentőtiszt, diplomás 
ápoló) az elméleti és a gyakorlati képzésbe egyaránt bekapcsolódtak az osztály orvosai és 
diplomás ápolói. 



Tudományos munka 

Az osztályon a betegellátáshoz szorosan kapcsolódó tudományos munka folyik, melynek 
eredményeit a hazai és nemzetközi konferenciákon elhangzott előadások és közlemények 
jelzik. Az osztályon egy Ph.D. fokozattal rendelkező orvos dolgozik. 

Az osztály tudományos aktivitásának fontos területét jelenti az új gyógyszerek klinikai 
kipróbálása. Az osztályt II. fázisú vizsgálatok végzésére is akkreditálták. Így II. és III. fázisú 
gyógyszerkipróbálásokra egyaránt lehetőség van. A nemzetközi együttműködésben végzett 
munka eredményeként az osztály orvosai naprakész információkkal rendelkeznek a legújabb 
terápiás lehetőségekről, és az erre önként vállalkozó betegek az elsők között juthatnak hozzá a 
legújabb, hatékony szerekhez. 

Történet: 

A Neurológiai Osztályt 1962. október 15-én 
nyitották meg, mely 1962-től 1978-ig az eredeti 
belgyógyászati épületben működött, majd 
1978-ban átköltözött a rendelőintézet 
épületének IV. és V. emeletére. Első vezetője dr. 
Faragó Lajos (1925-1972), aki 10 évig 
irányította az osztály munkáját. Korai halála 
után 1973-ban dr. Pintér Nándor (1937-1996) 
kapott megbízást az osztály vezetésére. A 
festőművészként is figyelemre méltót alkotó 

főorvos szervezte meg a Neurológiai Osztály keretében a psychiátriai részleget, mely 1984-
ben vált önállóvá. Szintén az ő munkásságához köthető az agyi érbetegségekkel foglalkozó 
részleg kialakítása. Pintér Nándor főorvos 1996-ban ereje teljében váratlanul hunyt el. 

Az osztály vezetésére 1996. november 1-től Dr. Diószeghy Péter kapott megbízást. Az osztály 
1996-tól részt vesz a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának oktató 
munkájában, a gyakorlati képzésben. 2000-től a Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
akkreditált oktató helye, 2003-tól gyógyszerkipróbálásokra akkreditált vizsgáló hely. Az 
elmúlt években jelentősen fejlődött az osztály műszerparkja. Az Ultrahang Laboratórium 
korszerű készülékekkel gazdagodott, ami a rutin vizsgálatok magas szintű ellátása mellett, 
lehetőséget teremtett a legújabb eljárások bevezetésére. Így lehetőség nyílt az emboli 
detektálásra és az agyi keringés funkcionális vizsgálatára is. Átalakult, modernizálódott a 
Neurofiziológiai Laboratórium is. Minden igényt kielégítő elektromyográfiás, 
elektroneurográfiás és kiváltott válasz vizsgálatokra alkalmas készülékkel, quantitatív EEG 
vizsgálatra és video EEG-re is alkalmas eszközzel gazdagodott a laboratórium. A fejlesztések 
eredményeként ezeken a területeken speciális továbbképzésekre, neurofiziológus szakorvos 
képzésre is alkalmassá vált az osztály. 2011-ben egy csúcstechnikát képviselő plasmapheresis 
készüléket kapott az osztály. Ezzel a neuroimmunológiai betegek kezelése biztonságosabbá, 
hatékonyabbá vált. 

Az osztály életében nagy horderejű változás volt, hogy 2008. augusztus 1-jén átköltözött a 
Cardiovasculáris Központ újonnan átalakított épületébe. Itt betegeink elhelyezése már 
valóban európai színvonalú, minden igényt kielégítő. A társszakmák (cardiológia, 
diabetológia, angiológia, érsebészet) közelsége biztosítja a valódi tímmunka feltételeit, 
aminek elsősorban az agyi érbetegségek kezelésében van kiemelkedő jelentősége. 


