
Nőgyógyászati részleg 
 
Osztályvezető főorvos: Dr. Pap Károly 
Részlegvezető főorvosok: Dr. Pethő György, Dr. Petróczy Ottó 
Részlegvezető főnővér: Demeter Hajnalka 

A nőgyógyászati részleg a Szülészet-Nőgyógyászat épületben a harmadik emeleten található, a 

látogató helyiségtől balra. 

Ágyszám: 32 

8 kórteremben fogadjuk betegeinket. 

4 db kétágyas, 6 db háromágyas kórterem működik, valamint 1 db 5 ágyas és 1 db 6 ágyas Rizikó-

terhes részleg. 

Az operativ őrzőben két hatágyas kórterem van műtétes betegeink részére. Minden kórteremhez egy 

fürdőszoba tartozik, kivéve a hatágyasokat, melyekhez két fürdőszoba tartozik. A kórtermekben 

minden betegnek külön - külön, zárható ruhásszekrény áll rendelkezésére. 

Részlegünkön nincs lehetőség az értéktárgyak tárolására, ezért még a felvétel előtt tájékoztatjuk 

betegeinket, hogy ne hozzanak magukkal, illetve lehetőleg hozzátartozójuk segítségével 

gondoskodjanak értékeik elhelyezéséről, hazaküldéséről. 

Felelősséget csak a kórházi pénztárba elhelyezett értékekért vállalunk. 

Működése 

Kórházi ápolást igénylő, nem műtétes nőgyógyászati betegek, gyermeknőgyógyászati vizsgálatok, 

meddőségi kivizsgálás, kezelés. Nagyműtétes betegek műtét előtti és utáni gondozása. A 

nőgyógyászati műtétek teljes palettáját végzik osztályunkon. 

Leggyakoribb műtét-típusok: 

• nőgyógyászati hasi műtétek (petefészken, petevezetőn, méhen végzett műtétek)  

• nőgyógyászati urológia műtétek hasi tükrözést igénylők (laparoscopia; műtéteink 40 %-át 

ilyen módszerrel végezzük)  

• kiterjesztett onkológiai méheltávolítás, nyirokcsomólánc eltávolításával /Wertheim műtét /  

• kismedencei helyzetjavító műtétek  

• meddőségi kivizsgálást kísérő műtétek (hysterosalpingographia,  

• chromohydrotubatio, hysteroscopia) méhnyálkahártya eltávolítás  

Műtét előtti kivizsgálás Járóbeteg Szakrendelésen történik, ami laboratóriumi, (EKG) és 

aneszteziológiai vizsgálatból áll. 

Hétfői napokon lehetőség van előjegyzés alapján gyorsított járóbeteg kivizsgálásra. Felvétel az esetek 

zömében a műtétet megelőző napon történik. A felvételre váró betegeinknek javasoljuk, hogy hozzon 



magával tisztálkodási felszerelést, evőeszközöket és egyéb személyes dolgokat (köntös, papucs, 

törölköző, olvasnivaló) 

Minden nap biztosítunk igény szerint hálóinget, de lehetőség van saját hálóing használatára a műtétet 

megelőző napon, illetve műtét utáni 2-3. naptól. Az egészségügyi dokumentációhoz szükséges iratokat 

(személyi igazolvány, társadalombiztosítási igazolvány, korábbi leletek, zárójelentés, labor leletek és 

aneszteziológiai konzílium). 

Napirend 

06:40-07:00 Részlegátadás 

06:00 - 07:30 ébresztés, hőmérőzés, vérvételek, műtéti előkészítés, mosdatás 

07:30 - 08:10 vizitek 

08:10 - től reggeli osztás 

08:10 - 09:00 gyógyszerelés 

08:30 - tól betegfelvétel 

09:00 - 12:00 elbocsátás 

13:00 - 14:00 ebéd 

13:00 - tól konzultáció 

14:30 - 15:30 vizitek 

Operatív őrző 

A szülészet-nőgyógyászati épületben a III. emeleten található, a látogatói előtértől jobbra. 

12 ággyal működik 

Nagyműtétre váró betegek műtét előtti előkészítése /infúziók bekötése, praemedicatió (injekció) 

megadása, nagyműtéten és császármetszésen átesett betegek műtét utáni 12-24 órás intenzíves 

megfigyelése, ellátása történik/. 

Az asepsis szabályait betartva lehetőséget adunk arra minden műtéten átesett betegeinknek, hogy 

hozzátartozóik meglátogathassák az operatív őrzőben 5-10 percig, illetve telefonon bármikor 

beszélhetnek a 06-42-599-700/1376-os melléken. 

 


