
Bemutatkozás 

Profilunk  

A sürgősségi betegellátás egy gyorsan fejlődő önálló diszciplína, amely a különböző szakmák 
akut kórképeinek ellátására specializálódott. Legfőbb feladata az olyan hevenyen jelentkező 
kórképek ellátása, amely beavatkozás nélkül a beteg tartós egészségkárosodásához, esetleg 
halálához vezethet. 

A sürgősségi betegellátás ugyanakkor nem egyenlő a betegek sürgős ellátásával! Az ellátás 
sorrendiségét a betegek állapota szabja meg, amely besorolást szigorú szakmai szabályok 
alapján végezzük. 

A sürgősségi betegellátás az év minden napján, a nap 24 órájában folyamatosan elérhető 
minden sürgős szükséget szenvedő ember számára. Osztályunk hitvallása, hogy minden 
hozzánk forduló betegnek a legmagasabb szakmai színvonalon, megfelelő empátiával és 
türelemmel nyújtsunk gyors segítséget. 

Történelmünk 

1982. január 1-től a törvény minden kórháznak előírta a sürgősségi betegellátó hely 
szervezését. Kórházunkban országosan is elsőként szerveződött a Szakrendelők épületének 
földszintjén a sürgősségi fogadóhely, amely elsősorban ambuláns és osztályozó feladatokat 
látott el. 1985-ben a részleg átköltözött a Sebészeti tömb földszintjére, és önálló osztállyá 
szerveződött saját orvos –és ápoló gárdával. 

1985. március 1-től az osztály vezetésével dr. Pikó Károlyt bízták meg, aki kiemelkedő úttörő 
szerepet játszott nemcsak a kórház, de az egész ország sürgősségi ellátásának 
megszervezésében. Állhatatos, kitartó munkájának köszönhető, hogy a sürgősségi betegellátás 
önálló szakmává fejlődött, és a többi szakterület elismerését kivívta. 1994-ben egy folyosóval 
összekapcsolva osztályunkhoz került a régi Terhes patológia épülete. A terjeszkedés lehetővé 
tette, hogy a betegek 24 órán belüli megfigyelésére, kezelésére külön részleget alakítsunk ki. 

Személyi és tárgyi lehetőségeink javulásával 1997-től osztályunk 8 ágyas Intenzív részleggel 
bővült. A részleg a kritikus, életveszélyes állapotú betegek állapotstabilizálását, gyors 
kivizsgálását, gépi lélegeztetését, szükség esetén újraélesztését tette lehetővé. Osztályunk 
magas szintű toxikológiai ellátást is végez, ennek keretében az egész megye területéről érkező 
súlyos állapotú mérgezett betegek ellátását is felvállaltuk. 

2004-ben Pikó főorvos úr a kórház vezetésében vállalt szerepet, így az osztályvezetési 
feladatokban dr. Guti Elek, osztályunk másik meghatározó személyisége helyettesítette. 2008-
tól Guti főorvos úr osztályvezetői megbízást kapott, majd 2009-ben pályázat útján az 
osztályvezető főorvos dr. Domokos Gabriella lett. 

Az osztály személyi fejlődése folyamatos. Országos szinten kiemelkedő számú sürgősségi 
szakorvos, valamint belgyógyász, ideggyógyász, kardiológus és intenzív terápiás szakorvos 
dolgozik nálunk. Orvosaink nagy része több szakvizsgával rendelkezik. Ápolóink nagy része 
felnőtt szakápoló, intenzív szakápoló és diplomás ápoló képesítést szerzett. 



Jövőnket a Sürgősségi Project kapcsán megépülő, modern, minden igényt kielégítő épület, és 
az új műszerek beszerzése jelenti. A megújult környezetben a magas színvonalon képzett 
dolgozókkal a sürgősségi betegellátás országosan példaértékű osztályát hozzuk létre! 

 


