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Bırgyógyászat  
Dr. Markó Lóránt 

Hétfı: 07:00-15:00 
A bırgyógyászati szakrendelés heti egy alkalommal, hétfın várja betegeit. 
Szakrendelésünk beutaló nélkül vehetı igénybe. A bırgyógyászat a bır és függelékei(szırzet, haj, 
köröm, mirigyek) betegségeinek tanulmányozásával és gyógyításával is foglalkozik.  
Kisebb beavatkozások elvégzésére is lehetıségünk van, (Fibroma, ill. Verruca eltávolítása), ehhez a 
legkorszerőbb mőszerek is a rendelkezésünkre állnak.(Pl:elektrokauter). Anyajegyek ill. szemölcsök 
Dermatoscóppal való diagnosztizálása, rendszeres kontrollja. Ide tartozik még a fekélyes láb ápolása, 
kezelése ill. rendszeres kötéscseréje. Acnes (pattanásos) bır gondozása, kezelése. 
 
 

Fül-orr-gége 
Dr. Farkas Klaudia 

Szerda: 15:00-19:00 
Csütörtök: 9:00-13:00 

Fül-Orr-Gége szakrendelés hetente kétszer szerdai és csütörtöki napokon történik. 
Szakrendelésünkön gyermek és felnıtt pacienseket is fogadunk. 
A rendelés keretei között lehetıség van általános fül-orr-gégészeti szakvizsgálat és ezzel egyben fül-orr-
gégészeti rákszőrésre és góckutatásra is, de várjuk az allergiás tünetekkel valamint a halláspanaszokkal 
jelentkezı betegeinket is. 
A rendelést laboratórium és röntgen háttér segíti. 
Szükség esetén audiológiai vizsgálatra is  lehetıségünk lesz. 
Április 18-tól rendelési idıben hallásszőrésre is lehetıség lesz. 
 
 

Kardiológia 
Dr. Borhy Márta     Dr. Tizedes Franciska (2013.04.23-tól) 

Kedd: 09:00-17:00     Kedd: 16:00-20:00  
      Csütörtök: 16:00-20:00 

Kardiológiai szakrendelése hetente egy alkalommal keddi napokon látja el a régió szívbetegeinek 
szakellátását. 
Április 23-tól heti 2 alkalommal kedden és csütörtökön elıjegyzés alapján beutalóval. 
A rendelkezésre álló diagnosztikus háttér révén (terheléses EKG, szívultrahang, vérnyomás 
monitorizálás, stb.) mód nyílik a megbetegedés okának kiderítésére, valamint az optimális 
kezelésmegválasztására. 
Idült megbetegedésekben a folyamatos gondozás révén idıben sor kerülhet a kezelés korrekciójára. 
Látható tehát, hogy a szívbetegek ellátásának teljes vertikuma a diagnózistól kezdve a kezelésen át a 
gondozásig - biztosított a szakrendelésen.. 
 
 

Nıgyógyászat 
Dr. Mocsáry Péter     Dr. Rajnai László 

Hétfı: 08:00-16:00    Szerda: 08:00-13:00 
      Péntek: 14:30-17:30 

A szülészet nıgyógyászat szakrendelés beutaló és elıjegyzés nélkül heti 3 alkalommal, hétfı, szerda és 
péntek várja a panaszokkal hozzánk forduló hölgyeket. 

 



 
A rendelésünkön mind szülészeti, mind nıgyógyászati betegek problémáinak megbeszélésére, 
diagnosztizálására, valamint a terápia megkezdésére lehetıségünk van, szorosan együttmőködve 
intézményünk más rendeléseivel kiegészítve. 
Rendelınkben korszerő mőszerek és vizsgáló berendezések segítik munkánkat kedves pácienseink 
lehetı legmagasabb színvonalú ellátásában. 
Nıgyógyászati területen rendelkezésünkre áll számos modern készülék, mely segítségünkre van 
méhnyakrák szőrésében, a kismedence és az emlık fizikális vizsgálatában, egészen a korszerő és 
magas színvonalú Ultrahang diagnosztikáig. 
Kismamáink részére a terhesség megállapításától a szülést követı hat hetes kontrollig csaknem minden 
vizsgálat elérhetı rendelésünkön. 
 
 

Neurológia 
Dr. Bihari Erika 

Kedd:         11:30-15:30 
Szerda:      11:30-15:30 
Csütörtök: 11:30-13:30 

A neurológiai szakrendelés heti 8 órában elıjegyzés alapján, beutalóval várja a hozzáforduló felnıtt 
betegeket. 
Elsıdlegesen szervi hátterő ideggyógyászati betegségekkel foglalkozunk úgymint: agyi keringési 
zavarok, parkinsonos tünetek, szédülés, fejfájás, epilepszia, ideg és izombántalmak, fájdalmak stb. 
Konsilium, egyéb diagnosztikus lehetıségek, egyéb társszakmák rendelkezésünkre állnak. 
 
A nappali részlegen infúsiós kezelésre is módunk van. Fizikoterápia, masszázs, gyógytorna segíti a 
rászoruló betegek gyógyulását. 
 
 

Ortopédia 
Dr. Jónás Zoltán 

Péntek: 08:00-16:00 
Ortopédiai szakrendelés járó beteg szakellátás keretein belül pénteki napokon történik . 
A rendelés beutalóval, elıjegyzés alapján vehetı igénybe. Rendelésünkön mind a gyermek, mind a 
felnıtt betegeinket várjuk. 
Elsıdlegesen a tartó- és mozgató szervrendszer veleszületett és szerzett rendellenességeivel, azok 
kezelésével foglalkozunk, idetartoznak a végtagi csontok, izületek és inak betegségei, az 
izombetegségek egy része valamint a gerincoszlop csigolyáinak és a környezı lágyrészeknek az 
elváltozásai. 
Konziliumot ad más szakrendelések számára. 
Gyógyászati segédeszközök javaslatával segíti a mozgásszervi elváltozásban szenvedık jobb 
mozgáskészségét. 
Fizikoterápia, masszázs, gyógytorna segíti a rászoruló betegek gyógyulását. 
 
 

Pszichiátria 
Dr. Bihari Erika 

Kedd:         07:30-11:30 
Szerda:      07:30-11:30 
Csütörtök: 07:30-11:30 

A pszichiátriai szakrendelés minden héten keddi, szerdai Csütörtöki napokon várja betegeit. 
Szakrendelésünk nem beutaló köteles rendelés, elıjegyzés alapján tudjuk fogadni betegeinket.  
 
A pszichiátria a funkcionális, vagyis lelki eredető zavarokkal, mentális kórképekkel foglalkozik. Az emberi 
test és lélek egységének figyelembevételével célja a lelki betegségek gyógykezelése. 
 
 



 

Sebészet 
Prof. Dr. Hajdú Zoltán Miklós 

Hétfı: 07:00-15:00 
Kedd: 07:00-15:00 
Szerda: 07:00-11:00 

Célunk: a járó betegként ellátható betegek teljes ellátása, valamint a kórházi kezelés utáni betegek 
utókezelése. Ezzel tehermentesítve a fekvıbeteg ellátókat a felesleges túlzsúfoltságtól, csökkentve az 
egyes betegek várakozási idejét. 
 
A szakrendelésen az általános sebészeti tevékenység mellett érsebészeti vizsgálat is kivitelezhetı. A 
rendeléseken a sebészeti jellegő betegségek (mint pl. pajzsmirigy betegség, sérvek, epekıbetegség, 
bélmőködéssel kapcsolatos problémák) teljes kivizsgálására van lehetıség a laboratóriumi, 
elérhetıségére. Mindezek mellett steril, kismőtıi körülmények között testfelszíni mőtéteket végzünk, helyi 
érzéstelenítés mellett. 
 
 

Szemészet 
Dr. Nagy Zoltán       Dr. Bessenyei Emília 

Kedd: 08:00-16:00     Hétf ı: 08:00-16:30  
Péntek: 13:30-17:00 

Szemészeti szakrendelésen szem és látásvizsgálat történik, computerrel, réslámpával, szemtükörrel.. 
Látáskorrekció, szemüveg felírás történik. Réslámpával külsıleg vizsgáljuk a szemet. Szemtükörrel 
belsıleg szemfenék vizsgálatot végzünk. Tonométerrel szemnyomást mérünk. Dioptriamérıvel 
ellenırizzük a meglévı szemüveget. Szakrendelésen szőrést, preventiot, beteggondozást és 
betegellátást végzünk,(szürke hályog, zöld hályog, hypertonia, diabetes, stb, idegentest eltávolítás, 
gyulladások kezelése, sürgıs esetek továbbküldése megfelelı intézetekbe.) 
 
 

Tüdıgyógyászat 
Dr. Sziget Ilona 

Szerda: 12:00-19:00 
Péntek: 12:00-15:00 

Tüdıgyógyászati szakrendelés heti 2 alkalommal fogadja a betegeket. 
A rendelés beutalóval elıjegyzés alapján vehetı igénybe. Rendelésünkön légzésfunkciós vizsgálatot 
végzünk, Rtg- labor háttérrel rendelkezünk, ezen kívül az idült megbetegedésben (asthma,COPD) a 
terápia beállítása, folyamatos gondozás is a feladatunk. 
 
 

Urológia 
Dr. Berczi Csaba 

Kedd: 16:00-19:00 
Csütörtök: 16:00-19:00 

Az urológiai szakrendelésen a vizelet kiválasztó – és elvezetı rendszer, a férfi külsı és belsı nemi 
szervek betegségeinek diagnosztikája és kezelése történik.  
 
A fizikális vizsgálaton túl biztosított a teljes laboratóriumi háttér, a vesék, a hólyag és a férfi nemi szervek 
ultrahang vizsgálatának lehetısége. 
Intézményünk urológiai szakrendelése jelentısen tehermentesíti a túlzsúfolt megyei szakrendeléseket, 
az elıjegyzéses rendszer következtében gyakorlatilag várakozás nélkül fogadjuk az urológiai betegeket 
 
 



 
 

Belgyógyászat 
Dr. Jenei Zsófia 

Hétfı: 07:30-14:30 
Szerda: 07:30-14:30 
Péntek: 07:30-13:30 

A belgyógyászati szakrendelésen beutalóval és elıjegyzés alapján fogadjuk betegeinket.  
A szakrendelésen a klasszikus tradicionális belgyógyászati szakmai elveket érvényesítjük. Ez azt jelenti, 
hogy egy adott beteget gondozunk mint személyt és nem a betegségeit, mint kórképet.  
Ezzel elérhetı, hogy a felesleges beteg utak elkerülhetık legyenek, párhuzamos gondozásukat 
elkerüljük. 
A beteget komplexen kezeljük minden betegségére vonatkozóan. Csak olyan vizsgálatokra küldjük el, 
ahol más szakterületek orvosainak eszközös vizsgálatira van szükség (pl. szívultrahang vizsgálat, 
gyomortükrözés, légzési paraméterek).  
A belgyógyászati szakrendelésen a legszélesebb körben látjuk el a betegeinket és csak a legindokoltabb 
esetben kérünk más intézettıl szakvizsgálatot. 
 
 

Reumatológia 
Dr. Szabó Zoltán         Dr. Szamosi Szilvia 

Csütörtök: 09:00-15:00    Szerda: 11:00-17:00 
A reumatológia a gyulladásos és kopásos mozgásszervi megbetegedések kivizsgálásával és 
kezelésével foglalkozik. A vizsgálathoz a szükséges radiológiai, laboratóriumi háttér biztosított. 
A krónikus betegségben (pl. csontritkulás, reumás sokízületi gyulladás) szenvedı betegek gondozására, 
rendelésünkön különös hangsúlyt fektetünk. 
Szakrendelésünk elıjegyzés alapján mőködik, beutaló köteles. 
 
 

Beutaló köteles szakrendelések:  
Neurológia Ortopédia Reumatológia 
Gyógytorna Fizioterápia Gyógymasszázs 
Belgyógyászat Kardiológia Laboratórium 
Röntgen Ultrahang Tüdıgyógyászat 
Pszichiátria Nappali kórház  
 

 

Orvosi beutaló nélkül is igénybe vehet ı szakrendelések, rendelések:  
Szemészet Fül-orr-gége Nıgyógyászat 
Urológia Bırgyógyászat Gyermekgyógyászat 
Sebészet    

Létavértes, 2013. április 10.  

Dr. G. Kiss Gyula sk.  
                                  vezérigazgató 

Simonné Varga Csilla sk.  
                                cégvezet ı 
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