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Annyi ereje még 
váltig marad 
mindenkinek, 

hogy végrehajtsa 
azt, amiről meg 
van győződve.

Johann Wolfgang 
von Goethe

Múlt és jövő



A tudományos tevékenység scientometriai 
mutatói (2003-2012)

• Ph.D. fokozattal rendelkezők száma: 15

• Egyetemi magántanári kinevezés: 2

• Címzetes egyetemi docensi kinevezés: 2

• Magyar nyelvű tudományos közlemény: 97

• Idegen nyelvű tudományos közlemény: 78

• Idegen nyelvű közlemények kumulatív impakt faktora: 308,031

• A tudományos közlemények független hivatkozásainak száma: 1797

• Könyvfejezetek száma:

– Magyar nyelven: 33

– Idegen nyelven: 3

• Sikeres doktori védések:

– Akadémia doktori: 1

– Habilitáció: 2



Oktatási tevékenységünk mutatói

• Orvostanhallgatók száma évente: 50 /év

• Rezidensek száma: 153

• Központi gyakornok: 22

Tudományos konferenciák 



TÁRS program
Tudományos és Oktatási Bizottság 

döntése alapján 40 támogatás az 
elmúlt egy évben

• Szempontok

– Rezidensek magyar kongresszusokra, 
rendezvényekre, továbbképzésekre való 
eljutásához.

– Szakorvosok tudományos munka alapján hazai 
rendezvényeken való aktív részvétel, 
publikációk segítése.

– Szakdolgozók szakmai tájékozódásának 
segítése, magyar rendezvényeken való részvétel 
támogatása.



Ars poetica: vissza kell hozni a Szent 
György Kórházba 

az elkötelezett gyógyítás csodáját. 



Gyógyítás központú változtatások –
mert a beteg érdeke a fontos!

Beteg

Orvos
Szak-
dolgozó



Semmelweis terv az egészségügy 
megmentésére

ELVEK

• Szakmai konzultáció

• Kiszámíthatóság - Stabilitás

• Konszenzuskeresés

• Tisztességes feltételek –
betartható szabályok

• Átláthatóság – számonkérhetőség



A gyakorlat



Az ügyeleti struktúra 
részei

• Központi diszpécser 
szolgálat(újdonság,törvényi 
előírás:47/2004 ESZCSM rendelet 6 
prgf.)

• Egységesített kórházi és alapellátó 
ügyelet(újdonság)

• Triage (újdonság)
• Közvetlen háttér diagnosztika(újdonság)
• Közvetlen osztályos háttér(újdonság)
• Saját üzemeltetésű betegszállító 

rendszer(újdonság) 



Előnyök

• Jól működtethető,áttekinthető 
rendszer

• Gazdaságosság

• Világos,egyértelmű betegutak

• Párhuzamos ellátás kikerülése

• Központi betegirányítás(egységes)

• Triage(kevesebb a kallódó beteg)

• Időnyereség (csökken a várakozás)



Előnyök

• Közvetlen szakmai kapcsolat az 
alapellátás és a kórházi ügyelet között.

• Közvetlen kapcsolat a fekvőbeteg 
ellátással

• Közös informatikai adatbázis 
használata(felesleges vizsgálatok 
kiküszöbölése)

• Alap és kórházi ellátók számára közös 
képzéseket szerveztünk.



Sürgősségi Betegellátó 
Osztály betegforgalma



A régió



A név olyan, mint egy lobogó.
Ernest Hemingway



A hagyomány nem a hamu 
őrzése, hanem a láng 

továbbadása.
Morus Tamás


