
1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése  
szervezeti egységek megjelölésével,  

az egyes szervezeti egységek feladatai: 
 

 
A Kórház szervezeti felépítését és egységeinek felsorolását az 

Organogram tartalmazza 
 
 
 

Fekvőbeteg ellátó szervezeti egységek: 
 
 

Aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály 
Progresszivitási szint szerinti besorolásának megfelelően a Kórház működése során felmerülő 

általános és helyi érzéstelenítést végző, továbbá az intenzív kezelésre szoruló betegek 
ellátását biztosító szervezeti egység. 

 
Osztályvezető főorvos: 

Dr. Bonka Miklós 
tel.: 59/507-111. 280-as mellék 

 
 

Ápolási osztály I.-II. 
A folyamatos szakápolásra szoruló és azt igénylő betegek részére nyújt ellátást, orvosi 

felügyelet mellett karcagi (I.) és kunhegyesi (II.) Kórházi helyszíneken. 
 

Konzulens főorvos (Karcag): 
Dr. Szolnoki Erzsébet 

tel.: 59/507-111. 291-es mellék 
 

Konzulens főorvos (Kunhegyes): 
Dr. Parajdi Attila 

tel.: 06-30/262-7378 
 
 
 

Belgyógyászati osztály 
Aktív fekvőbeteg ellátást igénylő belgyógyászati betegek ellátását végzi progresszivitási szint 

szerinti besorolása szerint. Szakambulanciát működtet. 
 

Osztályvezető főorvos: 
Dr. Yusef Abubakar Q. 

tel.: 59/507-167. 
 
 
 



Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály 
Progresszivitási szint szerinti besorolásának megfelelően aktív fekvőbeteg ellátást végez 

belgyógyászati jelleggel újszülöttek, koraszülöttek, csecsemők és gyermekek részére, 
továbbá ellátja a sebészeti beavatkozáson átesett gyermekeket. Szakambulanciát működtet. 

 
Osztályvezető főorvos: 

Dr. Szabó Mária 
email: dr.szabo.maria[kukac]kgkorhaz.hu 

tel.: 59/507-111 
 
 

Kardiológiai osztály 
Aktív fekvőbeteg ellátást végző egység, progresszivitási szint szerinti besorolásának 

megfelelően nem invazív kardiológiai tevékenységet végez. Szakambulanciát működtet. 
 

Osztályvezető főorvos: 
Dr. Kanász-Nagy László 

email: dr.kanasz.nagy[kukac]kgkorhaz.hu 
tel.: 59/507-111. 284-es mellék 

 
 

Kardiológiai rehabilitációs osztály 
Rehabilitációs szakellátás keretében kardiológiai ellátást végez, progresszivitási szint szerinti 

besorolásának megfelelően. 
 

Osztályvezető főorvos: 
Dr. Kanász-Nagy László 

email: dr.kanasz.nagy[kukac]kgkorhaz.hu 
tel.: 59/507-111. 284-es mellék 

 
 

Krónikus belgyógyászati osztály 
Olyan belgyógyászati betegek ellátást végzi, akik aktív ellátást már nem igényelnek, de 

állapotuk miatt otthonukba még nem bocsájthatók. 
 

Osztályvezető főorvos: 
Dr. Boros Izabella  

tel.: 59/507-111. 292-es mellék 
 
 

Neurológiai osztály 
Progresszivitási szint szerinti besorolásának megfelelő aktív fekvőbeteg ellátást biztosít az 

idegrendszeri megbetegedések esetében. Szakambulanciát működtet. 
 

Osztályvezető főorvos: 
Dr. Veszeli Béla 

email: dr.veszeli.bela[kukac]kgkorhaz.hu 
tel.: 59/507-111 



Mozgásszervi rehabilitációs osztály 
A Kórház különböző osztályain fekvő, a szakmai kritériumok alapján különböző eredetű 

mozgásszervi sérültek intézeti orvosi rehabilitációját biztosítja. 
 

Osztályvezető főorvos: 
Dr. Gállné Dr. Siminischi Adelina 

email: dr.gallne[kukac]kgkorhaz.hu 
tel.: 59/507-164. 

 
 

Pszichiátriai osztály 
Progresszivitási szint szerinti besorolásának megfelelő aktív fekvőbeteg ellátást biztosít a 
pszichiátriai és pszichológiai betegségek és krízis állapotok ellátásában. Szakambulanciát 

működtet. 
 

Osztályvezető főorvos: 
Dr. Balla Petra 

email: dr.balla.petra[kukac]kgkorhaz.hu 
tel.: 59/507-111 

 
 

Pszichiátriai rehabilitációs osztály 
 

A pszichiátriai betegségek területén biztosít orvosi rehabilitációs ellátást. Pszichiátriai 
gondozó működtetésében működik közre. 

 
Osztályvezető főorvos: 

Dr. Balla Petra 
email: dr.balla.petra[kukac]kgkorhaz.hu 

tel.: 59/507-111 
 
 

Sebészeti osztály 
Progresszivitási szint szerinti besorolásának megfelelő aktív fekvőbeteg ellátást végez 

általános sebészeti akut és krónikus ellátás keretében. Szakambulanciát működtet. 
 

Osztályvezető főorvos: 
Dr. Martis Gábor 

email: dr.martis.gabor[kukac]kgkorhaz.hu 
tel.: 59/507-148. 

 
 
 
 
 
 
 



Központi műtő 
Műtéti tevékenysége keretében folyamatosan biztosítja és szervezi a műtőszolgálathoz 
közvetlenül tartozó operatív beavatkozást végző betegellátó osztályok műtéti igényeit. 
Sterilizáló tevékenysége keretében gondoskodik a Kórház folyamatos, zavartalan steril 
anyag-eszköz ellátás és előállítás biztosításáról az Intézmény belső szabályzata szerint. 

 
Műtővezető főorvos: 

Dr. Martis Gábor 
email: dr.martis.gabor[kukac]kgkorhaz.hu 

tel.: 59/507-148. 
 
 

Sürgősségi betegellátó osztály 
Az orvos-szakmailag sürgős szükség körébe sorolt esetek ellátását végzi, az életet közvetlenül 

veszélyeztető állapotok elhárítása végett. 
 

Osztályvezető főorvos: 
Dr. Takács Beáta 

sbo[kukac]kgkorhaz.hu 
tel.: 59/507-111. 201-es mellék 

 
 

Szülészet-nőgyógyászati osztály 
Progresszivitási szint szerinti besorolásának megfelelően aktív fekvőbeteg ellátás keretében 

végzi az általános szülészeti és nőgyógyászati ellátásokat. Szakambulanciát működtet. 
 

Osztályvezető főorvos: 
Dr. Farkas Béla 

email: dr.farkas.bela[kukac]kgkorhaz.hu 
tel.: 59/507-144. 

 
 

Traumatológiai osztály 
Progresszivitási szint szerinti besorolásának megfelelően a baleseti sérültek, 

mozgásrendszeri traumatizált betegek ellátását, a politraumatizált betegek (többszörös 
sérültek) ellátását végzi. Szakambulanciát működtet. 

 
Osztályvezető főorvos: 

Dr. Kádár Sándor 
email: dr.kadar.sandor[kukac]kgkorhaz.hu 

tel.: 59/507-111. 276-os mellék 
 
 
 
 
 
 
 



Járóbeteg-ellátó szervezeti egységek: 
 

-          Addiktológiai gondozó 
-          Audiológiai szakrendelés 
-          Belgyógyászati szakambulancia I. 
-          Belgyógyászati szakambulancia II. 
-          Belgyógyászati szakambulancia III. (Kardiológiai szakambulancia) 
-          Bőr- és nemibeteg gondozó 
-          Bőr- és nemibeteg gyógyászati szakrendelés 
-          Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakambulancia 
-          Csecsemő- és gyermek kardiológiai szakrendelés 
-          Dohányzás leszokás csoportos egészségnevelés 
-          Dohányzás leszokás egyéni egészségnevelés 
-          EEG és EMG diagnosztika 
-          Egynapos sebészet – Fül-orr-gégegyógyászat 
-          Egynapos sebészet – Szemészet 
-          Endokrinológia, anyagcsere és diabetológiai szakrendelés 
-          Érsebészeti szakrendelés 
-          Fogászati röntgendiagnosztika 
-          Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
-          Fül-orr-gégegyógyászati szakrendelés 
-          Gasztroenterológiai szakrendelés 
-          Gyermekneurológiai szakrendelés 
-          Idegsebészeti szakrendelés 
-          Immunológiai laboratórium 
-          Infektológiai szakrendelés 
-          Kardiológiai rehabilitációs szakrendelés 
-          Kardiológiai szakambulancia 
-          Képalkotó diagnosztika CT 
-          Képalkotó diagnosztika RTG 
-          Képalkotó diagnosztika UH 
-          Laboratórium I. 
-          Laboratórium II. 
-          Menopauza és oszteoporózis szakrendelés 
-          Mikrobiológiai laboratórium 
-          Mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés 
-          Nefrológiai szakrendelés 
-          Neurológiai szakambulancia 
-          Onkológiai gondozó I. 
-          Onkológiai gondozó II. (Kunhegyes) 
-          Onkológiai szakrendelés 
-          Ortopédiai szakrendelés 
-          Pathológia, kórszövettan 
-          Pszichiátriai gondozó 
-          Pszichiátriai rehabilitációs szakrendelés 
-          Pszichiátriai szakambulancia 
-          Reumatológiai és fizioterápiai szakrendelés I. 
-          Reumatológiai és fizioterápiai szakrendelés II. 
-          Reumatológiai és fizioterápiai szakrendelés III. 



-          Sebészeti szakambulancia 
-          Szemészeti szakrendelés I. 
-          Szemészeti szakrendelés II. 
-          Szülészeti és nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika 
-          Szülészet-nőgyógyászati szakambulancia I. 
-          Szülészet-nőgyógyászati szakambulancia II. 
-          Szülészet-nőgyógyászati szakrendelés (Kunhegyes) 
-          Transzfúziológia 
-          Traumatológiai szakambulancia I. 
-          Traumatológiai szakambulancia II. 
-          Tüdőbeteg gondozó 
-          Tüdőgyógyászati szakrendelés 
-          Urológiai szakrendelés 

 
 

Diagnosztikai részlegek: 
 
 

Központi laboratórium, Mikrobiológiai laboratórium, Transzfúziológia 
Szakmai besorolásának megfelelően végez a járó beteg ellátások diagnosztikai igényei szerint 

az általános, a kémiai, a hematológiai, immunológiai és mikrobiológiai labordiagnosztikát. 
 

Vezető főorvos: 
Dr. Balla Katalin Éva 

email: dr.balla.katalin.eva[kukac]kgkorhaz.hu 
tel.: 59/507-111. 256-os mellék 

 
 

Képalkotó diagnosztika 
Járó és fekvőbeteg ellátások diagnosztikai igényeit teljesíti, röntgendiagnosztikai, 

ultrahangos és CT vizsgálatokat végezve. 
email: ct@kgkorhaz.hu 

tel./fax: 59/507-121. 

 
 

Pathológia, kórszövettan 
A betegellátó osztályok igényeinek megfelelően szövettani diagnosztikát, citológiai 

vizsgálatokat végez. A Kórházban, illetve a Kórházba beszállított elhunytak boncolását végzi. 
 

Vezető főorvos: 
Dr. Sükösd Farkas 

email: pathologia[kukac]kgkorhaz.hu 
tel.: 59/507-189. 


