
Az Osztály története - bemutatása 

2007. november 08.-án ünnepelte az Ortopédiai Osztály fennállásának 30. évfordulóját. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ortopéd betegek ellátása ennél régebbi időkre nyúlik 
vissza. Már 1960-ban Illyés Zsigmond Főorvos Úr irányításával a kórház II. számú Sebészeti 
Osztályának szervezésében elkezdődött az ortopédiai jellegű betegek gondozása, illetve 
szakrendelése. Az Ő érdeme volt, hogy megteremtette a megyében a 4 hónapos korban, azóta 
kötelezővé vált csípőficam-szűrést, segítségével jött létre a művégtag-gyár is a kórház 
területén. A sebészeti és baleseti ellátása mellett jelentős számban történtek ortopéd jellegű 
műtéti beavatkozások is, amire jó példa az, hogy a Budapesti Ortopéd Klinika után országos 
szinten is itt végeztek a legtöbb a kór színvonalának megfelelően a csípőficam műtéti 
kezelésében alkalmazott Colonna-féle arthroplasticát. 

Az osztály elnevezése 1967-ben Baleseti sebészeti és helyreállító sebészeti osztállyá 
módosult, amihez hozzájárult az is, hogy 1957-es és 59-es Heine-Medine járvány után igen 
sok gyereknél alakult ki mind felső, mind alsó végtagi contractura, mely műtéti megoldást tett 
szükségessé. Ezért a kórházban egy külön kis részleg is létrejött. A szakma elismerését 
bizonyítja az, hogy már ebben az időben is több kongresszust szerveztek az osztály dolgozói. 
1974.-ben az osztály elnevezése Traumatológiai és Ortopédiai osztály lett. Ekkor került a 
Debreceni Ortopéd Klinikáról az osztály élére Dr. Berényi Pál főorvos úr. 1977.-ben 
Kecskemét és Eger után az elsők között Nyíregyházán jött létre önálló Ortopédiai osztály, 
melynek vezetésévek Dr. Berényi Pált bízták meg. Az első időkben a Sóstói úti részlegen volt 
az osztály helyileg elhelyezve, ahol 1 évig Mihályi József dr. segítette Berényi főorvos úr 
munkáját, majd 1980-tól Dr. Szabó Éva főorvos nő csatlakozott az osztály munkájához. Ezt 
követően 7 éven keresztül ketten dolgoztak az ortopédiai osztályon, úgy, hogy a szakrendelés 
a jelenlegi rendelőintézet épületében volt heti 2 alkalommal és a többi napokon a baleseti 
sebészet ortopéd szakvizsgával rendelkező orvosai segítették munkájukat. 

1987-ben főorvos-váltás következik be. Az osztály élére Dr. Papp László kerül. Ezt követően 
az osztály orvosi gárdája fokozatosan növekedik, napjainkban 9 fővel dolgozunk és jelenleg 2 
rezidensünk van. 

1987-től a műtéti számok fokozatosan növekednek, és a modern ortopédia műtétek, úgymint a 
csípő, majd később a felszínpótló, illetve totál térdizületi protézis műtétek kerülnek 
bevezetésre. 

2000 januárjától az osztály vezetését Dr. Farkas Csaba látja el. Ezt követően bevezetésre 
került az arthroscopos LCA rekonstrukció és a csípő valamint totál térdprotézisek revíziós 
műtétei.  
 
2002-től Dr. Turcsányi István főorvos megkezdi a tetraplég betegek felső végtagi 
rekonstrukciós műtéteinek végzését Dr. Ian Frieden irányítása alatt. Ezen betegek 
műtéteinek országos centrumává vált az osztály.  

2004-ben Dr. Papp László főorvos nyugdíjba megy. 2005-ben tragikus körülmények között 
elveszítjük munkatársunkat Dr. Soltész Lászlót. 2004-től munkatársaink között tudhatjuk Dr. 
Ifj. Noviczki Miklóst  és Dr. Samu Dénest. A Debreceni Egyetem Oktatókórházaként 
osztályunkon rendszeresen megfordulnak egy éves időtartamra ortopédiai-traumatológiai 
szakvizsgára készülő kollégák.  



2007-ben a traumatológiai osztállyal közösen osztályunk szervezte meg az országos 
Ortopédiai és Traumatológiai Kongresszust több mint 900 résztvevővel. 2017-ben ismételten 
osztályunk kapta meg ezt a megtisztelő feladatot.  

  

 


