
 

Válasz egy kérdésre 

Ha arra vársz, hogy 
életed szebb, s jobb legyen, 

űzd el a szívedből a rosszat, 
mitől az csak tévúton kereng. 

Vedd rá a benned lakó, 
szépreményű önmagad, 

hogy útra keljen, 
s ne az idő kerekét bámulja bávatag. 

Öleld magadhoz lelkedből 
a szent ereklyét, 

mert benne rejlik a fény, 
mely mutatja lényednek hatalmas erejét. 

Mert, ha börtönéből 
napfényre eresztesz, 

téged megsegít, 
míg tart, utadon veled lesz. 

Hisz zárkája falát 
te magad építetted. 

Fájdalomköveit a magány 
sarával erősre köttetted. 

E falak mégis hamar 
porrá omolnak, 

ha benned a remény lámpásai 
újra fényesen világolnak. 

Szívedről is elmúlik akkor 
a merengő búbánat. 

Életed hajója az öröm 
könnyű szelében messzire vitorlázhat. 

/egy betegünk/ 

Bemutatkozás 

Profil  

� Az osztály a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktatókórház Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. pszichiátriai betegellátásában vesz részt, a pszichiátria teljes 
spektrumába tartozó eseteket látva el.  

� A fekvőbeteg ellátás keretében Nyíregyháza megyei jogú város és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megye lakosainak pszichiátriai szakellátást igénylő fekvőbetegek vizsgálata és kezelése.  

� A járóbeteg ellátás keretében Nyíregyháza megyei jogú város és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megye területén élő pszichiátriai ellátást igénylő betegek vizsgálata és szakellátása.  

 
� A Jósa András Oktató Kórház többi osztálya számára a pszichiátriai szakvizsgálatok, ill. 

pszichiátriai konzíliumok biztosítása.  
� A gyógyító munkánkban alkalmazzuk a korszerű gyógyszeres (farmakoterápiás) és 

pszichológiai módszereket, kiegészítve gyógyító, foglalkoztató, rehabilitációs 
lehetőségekkel /komplex pszicho-farmako-szocioterápia/.  



Ellátandó feladatok 

Nyíregyháza megyei jogú város és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területén: 

� Járóbeteg ellátás:  
� I. (megyei) Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelés  
� II. (városi) Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelés  
� Általános Pszichiátriai Szakrendelés  
� Szorongás Ambulancia  
� Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés  
� Demencia Szakrendelés  
� Neuropszichiátriai Szakrendelés  
� Pszichológiai Szakrendelés  

� Fekvőbeteg ellátás:  
� Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztály (aktív),  
� Pszichiátria és Pszichoterápiás Osztály Rehabilitációs részlege  

� Sürgősségi ellátás:  
� Pszichiátria Sürgősségi Szakrendelés (Hétfő-Péntek: 16-8, Szombat, Vasárnap: 24 

órás)  

�  Sürgősségi Pszichiátria fekvőbeteg, járóbeteg ellátás keretében.  
� A klinikai képzésben résztvevő orvostanhallgatók, rezidensek, családorvosok, 

pszichológushallgatók, valamint az egészségügyi főiskola és szakiskola számára a 
pszichiátriában való jártasság megszerzésére gyakorlóhelyként működik.  

Történet 

� Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórház keretein belül 
Pszichiátriai Osztályunk 1977. február 1-jén kezdte el működését, dr. Pintér Nándor főorvos 
vezetésével. Az osztály alapítójaként felismerte annak szükségességét, hogy egy megyei 
feladatokat ellátó kórház nem működhet hatékonyan pszichiátriai betegekkel foglalkozó 
team, önálló pszichiátriai osztály nélkül.  

� 1977-ig az önálló Pszichiátriai Osztály megalakulásáig kórházunk Neurológiai Osztálya 
látta el a pszichiátriai kezelést igénylő betegeket.  

� A Jósa András Kórház Sóstói úti telephellyel való kibővítésével 1985. szeptember 16-án dr. 
Szabó Erzsébet vezetésével Pszichiátriai Osztályunk elkezdte önálló működését, melynek 
kezdetben a mai Medikus Szálló épületének földszintje adott otthont. További fejlesztéseket 
követően a Medikus Szálló emeleti részén gyógyfoglalkoztató helyiségeket alakítottak ki.  

� A Jósa András Kórház Sóstói úti telephely folyamatos fejlesztésének köszönhetően 
Osztályunk az újonnan épült Belgyógyászati Tömb 40/A épületében, a III. és a IV. emeleten 
kapott helyet. Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztályunk jelenleg is itt működik (30 aktív, 
30 rehabilitációs ággyal, és Pszichiatriai Sürgősségi ellátás 12 ágy). Korábban a Medikus 
Szálló adott otthont a Pszichiátriai és Pszichológiai Szakrendeléseknek.  

� Jelenleg Pszichiátriai Szakrendelések és Pszichológiai Szakrendelés a Belgyógyászati Tömb 
40/A földszintjén fogadja a betegeket. 



 


