
 

Bemutatkozás 

Osztályunk ellátja a területileg illetékes lakosság általános sebészeti, onkológiai sebészeti, 

illetve a megye érsebészeti ellátását. Osztályunkon 24 órás sebészeti ügyelet van a sürgősségi 

sebészeti ellátása céljából. 

Általános sebészeti tevékenységünk kiterjed hasfali, illetve lágyéktáji sérvek korszerű 

rekonstrukciójára (nyílt, laparoszkópos), epehólyag eltávolításra (nyílt, laparoszkópos), 

endokrin szervek sebészeti kezelésére (pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy jó-és rosszindulatú 

betegségei), emlőelváltozások műtéteire (jó-és rosszindulatú daganatos betegségek), 

tápcsatornai betegségek műtéti ellátása (reflux, gyomorfekély, nyombélfekély, gyulladásos 

bélbetegségek, hasnyálmirigygyulladás, sárgaság, bélelzáródás, polyp, diverticulum, 

lépelváltozások, …), proctológiai betegségek gyógyszeres és műtéti kezelése (aranyér, sipoly, 

végbélrepedés, …). 

Osztályunkon országosan magas számúnak mondható onkológiai sebészeti beavatkozás 

történik éves szinten. Kórházunkban a daganatos betegek központosított konzultálás 

(Onkoteam) formájában komplex kivizsgálásban, kezelésben részesülnek a szakma aktuális 

szabályainak megfelelően. Felkészült műtői team látja el a tápcsatorna, illetve egyéb hasüregi 

szervek (máj, hasnyálmirigy, epeút, lép) rosszindulatú daganatában szenvedő betegek 

sebészeti ellátását. 2007 óta osztályunkon laparoszkópos onkológiai sebészet is működik 

(gyomor, vastagbél).  

2012 óta végzünk hasüregi daganatos, előrehaladott, áttétet okozó betegségek esetén 

citoreduktív sebészetet intraperitoneális kemoterápiával, mely továbbra is egyedülálló 

tevékenységnek számít az országban. 

Osztályunk felelős Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Érsebészeti ellátásáért, beleértve a 

gyűjtőeres (visszeres), illetve verőeres rendszer sebészetét. Érsebészeti részlegünkön az 

infrarenális (vese alatti) verőeres rendszer, illetve a nyaki verőér rekonstrukciós műtéteit 

végezzük nagy számban. Lehetőség van intervencionális radiológiai módszerek alkalmazására 

(tágítás, stent). Krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek számára dialízishez shunt 

műtéteket végzünk. 

 



Sebészeti Osztályunk felépítése 

• 60 db általános sebészeti ágy 

• 20 db krónikus sebészeti ágy 

• 15 db érsebészeti ágy 

• 5 db krónikus érsebészeti ágy 

• 8 db posztoperatív őrzős ágy 

 

Történet 

Az 1899-ben megnyílt Erzsébet Közkórház betegellátásának fő profilját a Sebészet és a 
Belgyógyászat képezte. 

Sok kitűnő sebész dolgozott kórházunkban. Legelőször is dr. Korányi Frigyest kell említeni, 
aki a Szükségkórházban (1863) a bécsi Schuh professzor mellett szerzett sebészi tudását 
kamatoztatta. De ugyanitt szerezte szakképesítését Jósa András is, aki lerakta a gyakorló 
sebészet alapjait a Nagykállói Kórházban. Jelenleg is Kórházunk névadója. 

Külön Sebészeti és Belgyógyászati Osztály csak 1910-ben létesült. 1910-től Korompay 
Klekner Károly vezette Sebészeti Osztályunkat, aki a budapesti I. Sz. Sebészeti Klinikán 
szerezte tudását, s vidéki főorvos létére a Magyar Sebész Társaság (MST) elnöki tisztjét is 
elnyerte. 

Kórházunk működésének elején is a sebészeti ellátás igen nagy forgalmú volt. Az 1930-as 
években a kórház 600 ágyából 191-en kezeltek sebészeti betegeket. 

Az osztályt sokáig Dr. Körmendy-Ékes György vezette. Kórházunk eddigi legkiemelkedőbb 
sebésze Dr. Eisert Árpád címzetes egyetemi tanár volt, a magyar szívsebészet úttörője, aki 
1947-ben kezdett el dolgozni sebészetünkön, majd 1954-től 1974-ig, halála napjáig vezette 
osztályunkat. Helyi érzéstelenítésben végzett nagy hasi műtétek, mellkasi beavatkozások után 
1951-ben országunkban először végzett szívműtétet, mitralis stenosistm majd pedig sikeresen 
operált aorta coarctatiot. Mindig a jövő felé nézett, mindig többet akart a sebészet 
lehetőségeiből megteremteni. Akarva- akaratlanul is iskolát teremtett, igazi polihisztor volt. 
Jelenleg Központi Műtőnk viseli nevét. 

1957-ben Sebészeti osztályunk kettévált, az I. Sebészetet Dr. Eisert Árpád vezette, sebészeti 
és urológiai betegeket láttak el.  A II. Sebészetet Dr. Illyés Zsigmond vezette, sebészeti és 
baleseti betegek ellátásáért feleltek, pár évre rá ez az osztály különvált és önálló Baleseti 
Sebészeti Osztályként folytatta tovább tevékenységét. Időközben az Urológia is különvált a 
Sebészettől. 



1969-ben Dr. Dohanics Sándor indította útjára kórházunkban az érsebészeti ellátást, ekkor 
kezdődtek az első érrekonstrukciós műtétek, mely akkoriban ritkaságnak számított az 
országban. 

A Megyei Kórház Sebészeti osztályának rendkívül nagy leterheltsége miatt 1976-ban a sóstói 
Tüdőkórház területén indult meg a II. Sebészeti Osztály működése Dr. Dohanics Sándor 
szervezésével. A II. Sebészet keretein belül folytatódott tovább az érbetegek sebészeti ellátása 
egyre nagyobb számban.  A shunt műtétek, majd később hosszú előkészítést követően a nyaki 
verőér rekonstrukciós műtétek is elindultak. 

1985-ben épült fel a Megyei kórházban az új Sebészeti Tömb, ahol az I. és II. Sebészeti 
Osztály egymás mellett működött. Míg az I. sebészet főbb profilja a mellkassebészet, 
gyermeksebészet, - addig a II. Sebészet fő profilját továbbra is az érsebészet adta általános 
sebészeti tevékenységük mellett. 

Laparoszkópos műtéteket 1996 óta egyre növekvő számban végzünk. 

1994 márciusától az I. Sebészet keretein belül plasztikai és helyreállító sebészeit műtétek 
kezdődnek Dr. Harsányi Nándor és Dr. Együtt Mihály vezetésével. 

2000-ben az I.-es Sebészetet vezető Dr. Békési László nyugdíjba menetelét követően Dr. 
Nábrády Zoltán vette át az Osztály vezetését.  

1995-ben Dr. Dohanics Sándort a II. Sebészet élén Dr. Kozlovszky Bertalan váltotta, aki a 
Debreceni Sebészeti Klinikáról nyerte el kinevezését, aki magas szakmai felkészültséggel 
szervezte a megye érsebészeti betegeinek szakszerű ellátását. 

2005. október elsején került sor az I. és II. Sebészet összevonására, mely jobb gazdálkodási 
feltételeket teremtett a hatékonyabb, központosított gyógyító munka elérése mellett. Az 
egyesített Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa Dr. Bogdán Rajcs Sándor lett, aki az 
onkológiai tápcsatornai műtétek végzésével vívott ki magának elismerést. 

2014 márciusától, jelenleg is Dr. Tóth Lajos Barna az Osztályvezető Főorvos, aki 2012 óta 
végzi az országunkban egyedülállónak számító hasüregi cytoreductív sebészetet lokális 
kemoterápiával kombinálva. 

 

 


