
Orosházi Kórház
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELMÚLT ÉVEKRŐL ÉS AZ AKTUÁLIS

FEJLESZTÉSEKRŐL



Intézményi alapadatok

Az intézmény vezetése:

 Főigazgató: Dr. Duray Gergő 

 Gazdasági igazgató: Pető-Farkas Éva

 Orvos igazgató: Dr. Rácz Oszkár

 Ápolási igazgató: Greksza Lászlóné



Fekvő osztályok száma 17

Aktív ágyszám 302

Krónikus ágyszám 80

Rehabilitációs ágyszám 26

Nappali kórház férőhely 13

Járó szakrendelések 

száma

58 + 4

Orvos létszám 72 fő

Szakdolgozói létszám 489 fő

Egyéb dolgozói létszám 209 fő

Összes dolgozói 

létszám

770 fő / 754 fő



Szakma, kapacitás

 Besorolása: Közösségi kórház

 Területi ellátási kötelezettsége Magyarország dél-keleti határvidékére is kiterjed. A 

kistérségben elhelyezkedő egyes települések esetében az Orosházi Kórház az egyetlen SO2 

szinten lévő intézmény, amely 50 km-en belül található. 

 A kórház által ellátott lakosok száma átlagosan 122 922 fő, ellátási területe 27 településre 

terjed ki az Orosházi, a Szarvasi és a Mezőkovácsházi kistérségekben.

 Aktív fekvőbeteg-szakellátás 302 ágy

 Krónikus ellátás: 119 ágy (80+26+13)

 A kórház évente átlagosan 14 ezer fekvőbeteget, és 330 ezer járóbeteget lát el.



Organogram



Gazdasági szervezet

Gazdasági igazgató által közvetlenül irányított területek:

 Közgazdasági főosztály 

 Üzemeltetési osztály

 Műszaki osztály és Műszerészek

 Kontrolling és Döntés előkészítés 



Elmúlt évek új feladatai – Közgazdasági főosztály

 Kontrolling rendszer bevezetése – ÁEEK kontrolling kézikönyv, és egységes számlatükör 

 Uniós projektek, elszámolásköteles támogatások analitikus nyilvántartása, folyamat-

követése

 MÁK, ÁEEK, EMMI, NEAK folyamatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése



Fontosabb innovációk – Műszaki Osztály

 202,5 kW névleges teljesítményű kiserőmű létesítése

 Beüzemelés tervezett időpontja : 2018. március

 Cél: bruttó 9 millió Ft megtakarítás évente

 Fázisjavító berendezések telepítése és üzemeltetése

 Beüzemelés időpontja : 2017. szeptember

 Cél: bruttó 3 millió Ft megtakarítás évente



Fontosabb innovációk – Üzemeltetési Osztály
 Élelmezés:

 Salátabár

 Folyamatos nyitás külsős vevők irányába, rendezvények szervezése

 Gondnokság:

 Pihenőpark funkció kialakítása

 Rendezett parkolás, rendszámfelismerő alkalmazás

 Hirdetőfelületek (táblák, TV)

 Egyedi festési technikák (pl: kőminta)

 ÁEEK iránymutatás alapján Központi Takarító szolgálat

 Informatika:

 Saját szoftverfejlesztés

 Kritikus üzemek (pl. szerverszoba) monitorozása

 EESZT

 Mosoda:

 Központi mosatás megszervezése – irányítószervi döntés 



Mátrix struktúra

 Non-Invzív mátrix    (belgyógyászat, gastroenterológia, kardiológia)

 Invazív mátrix       (sebészet,urológia,traumatológia,F.O.G.)

Nappali kórház kialakítása

 13 krónikus ágy átcsoportosítás mozgásszervi rehabilitációs háttérrel



Fekvőbeteg szakellátás



Járóbeteg szakellátás



Korszerű terápiás eljárások

 CRRT (folyamatos vesepótló kezelés)

 Fájdalom ambulancia

 Proctológia

 Érsebészeti szakrendelés bővítése

 Minimál invazív laparoszkópos

beavatkozások (appendectomia, 

cholecystectomia, hernioplasztika, 

bél tumorok, diagnosztikus 

laparoszkópia)

 Vákuum terápia

 TIVA/TCI bevezetése

 Regionális aneszteziológiai technikák

2016-tól bevezetett új eljárások



Az egészségügyi képzések kezdetei Orosházán

 2008. A gyulai Harruckern Közoktatási Intézmény képzései

 2010-től a képzés helyszíne az Orosházi Kórház: elméleti+ 

gyakorlati képzés

 Újabb állomás: tanulószerződések kötése

 Előzmény: Iparkamarai akkreditáció

 Eredmény: 2015-ben gyakorlóhellyé nyilvánították a kórházat 
gyakorló ápoló, ápoló, gyakorló csecsemő és gyermekápoló, 
csecsemő és gyermekápoló, egészségügyi és általános asszisztens 
képzésekben. 

 2016-ban gyakorló szövettani asszisztens, szövettani asszisztens 
képzés



Akkreditált gyakorlóhely a Kórház

 Problémák: nem volt egészségügyi gyakorlatvezetőnk

Megoldás: Munkaügyi Központ munkahelymegtartó támogatása

 Eredmény: hét fő képzése lezárult, két főt még szeretnénk 

beiskolázni

Munkaügyi központ által támogatott képzések: Sürgősségi 

szakápoló, műtőssegéd-gipszmester, fertőtlenítő-sterilező



Tanulószerződések

 2016-ban 104 tanulószerződéssel kezdtük a tanévet, nappali és esti 
hallgatókkal

 Biztosítunk: munkaruhát, kedvezményes étkezést, védőfelszerelést, 
pihenőidőt, ösztöndíjat, külső gyakorlóhelyet

 Tanulószerződésen kívül: gyakorlati és elméleti vizsgára felkészítést 



Eredményeink

 Már a képzés során felvesszük a dolgozót

 A 2017-ben végzett ápoló csoport 90%-a kórházi dolgozó lett! 

 Jelenleg egy 13. évfolyamos és két 14. évfolyamos gyakorló ápoló csoport van 40 
fővel, egy 15. évfolyamos ápoló csoport 32 fővel. ( Gyulai Szakképzési Centrum 
Kossuth Lajos Szakképző Iskola, Orosháza )

 Az elméleti képzésben kórházi dolgozók vesznek részt 

 Magunknak képezzük az utánpótlást

 A dolgozóink újabb képesítést szerezhetnek mint egészségügyi gyakorlatvezető

 A kórháznak nő a népszerűsége a képzések révén

 90%-os szakképzési arány!



Pályázat kötelező továbbképzés szervezési 

jogának elnyerésére

 2015. január 1.: Új továbbképzési rendszer lépett életbe

 Kb: 500 fő szakdolgozó továbbképzését kell megoldanunk

2014-ben pályáztunk két szakmacsoportban: 

 Felnőtt ápolás és gondozás 

 Mozgásterápia

 Felvevő körzet: Dél-alföldi régió

 Minden évben mindkét szakmacsoportban kötelező továbbképzések: 
Mozgásterápia szakmacsoportban 3 alkalom, Felnőtt ápolás szakmacsoportban 5 
alkalom



Eredményeink:

 Kb: 300 fő ápoló, szakápoló kötelező továbbképzését oldjuk meg helyben

 Nincs utazási és szállásköltség

 Kórházi dolgozók oktatnak 

 Nagy a népszerűségünk az ellátási terület háziorvosi körzeteiben

 Kapcsolatok, barátságok születnek (kapcsolati tőke) 



Korszerű terápiás eljárások

 Trombolízis (acut stroke)

- tárgyi feltétel (gyógyszeradagoló pumpa, gyógyszer, CT)

- személyi feltétel (Neurológia, Radiológia, ITO)

- szervezés (rövid időablak ! , OMSZ, SBO, ITO, Neurológia, 

Radiológia )

- költséghatékonyság ( ápolási idő, életminőség)

 Plazmaferesis (ITP, TTP, HELLP szindróma)

személyi feltétel (képzés) ,  tárgyi feltétel

 NO- lélegeztetés (70%-al javítja a lélegeztetett betegek 

oxigenizálhatóságát)

2018-tól bevezetni kívánt új eljárások



Fenntartói támogatások
 Vis Maior támogatásként folyósított támogatások – eszközbeszerzésekre, javításokra 

karbantartásokra 2012-2017:

 NEAK-ÁEEK-EMMI közös projektek:

Lift csere és textília beszerzés, továbbá radiológiai fejlesztés: 234 millió Ft értékben

Megnevezés összeg 

Padló és vizesblokk felújítás 1 836 600 Ft 

Katasztrófavédelemi előírások teljesítése 10 000 000 Ft 

Védőnői Szolgálat beköltöztetése 12 000 000 Ft 

Műtőlámpa 3 620 000 Ft 

Vízlágyító berendezés felújítása 2 200 000 Ft 

Klíma beszerzése 1 550 000 Ft 

CLEVIT folyadékhűtő, élelmezés hűtőkamra karbantartása 2 130 000 Ft 

Hőközpont,veszélyes hulladék tároló felújítása, hűtőaggregát beszerzése 5 540 000 Ft 

Orvosi eszközök beszerzése 13 630 000 Ft 

Terhes tanácsadó kialakítása 9 900 000 Ft 

NISZ 1 066 000 Ft 

Felvonó, tűzgátló ajtók felújítása 4 200 000 Ft 

Fedett folyosó, és fűtési rendszer javítása 5 320 000 Ft 

Kiutalt támogatások: 72 992 600 Ft 



Önkormányzati támogatások

 Ellátás: évi 12 millió forint támogatás az ellátás színvonalának emeléséhez

 Beruházás: Gyermek háziorvosok átköltöztetéséhez, aszfaltburkolat felújításához, 

és hátsó porta-automata sorompó kiépítéséhez nyújtott támogatás összesen 

26.742.671,- Ft értékben

 Rendezvény: 50 éves jubileumi ünnepségsorozat megrendezéséhez nyújtott 

támogatás



Európai Uniós pályázataink

 KEHOP-5.2.10-16-2016-00068.    Nővérszálló hőszigetelés, nyílászárócsere (134 millió Ft)  

 TIOP-2.2.2-08/2-2010-0002.   SBO korszerűsítés (240 millió Ft)

 TIOP-2.2.8.A-15/1-2016-0033. Chr.ellátás fejlesztésére ford.források megtérítése (188 millió Ft)

 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0004.   KTT, műszerek, inform.rendszer – mátrix (1,65 milliárd Ft)

 TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0068.  Intézményi létszámbővítés – 15 fő  (50 millió Ft)

 TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052.  Eszközállomány fejlesztés (352 millió Ft)

 KEOP-5.6.0/E/15-2015-0089. Digitális rtg.berendezések - Tüdőgondozó,SBO (202 millió Ft)

Lezárult pályázataink: 



Európai Uniós pályázataink
Aktuális pályázataink:

 EFOP-1.8.19-17

,,Az Egészséges Orosházi Járásért” 

Egészségfejlesztési Iroda szakmai szervezeti kialakítása és működtetése, szakember állomány biztosítása, 
a megvalósításhoz szükséges helyiségek építési engedélyhez nem kötött felújítása, átalakítása, 
infrastrukturális feltételek megteremtése.

Beadott támogatási igény: 89.999.664,- Ft

 EFOP-2.2.18-17 (TSZ megkötve)

,,A Betegellátás Általános Biztonságát Javító Fejlesztések Az Orosházi Kórházban”

Általános és speciális higiénés (pl. Kézhigiéné megfelelősség, adagolók, záró fert.-,légtechnikai fert., 
vízfert.) rendszerek fejlesztése, egységes betegazonosító rendszer bevezetése, kórházi fertőzések 
megelőzéséhez és visszaszorításához szükséges fejlesztések

Beadott és elnyert támogatás: 199.690.000,- Ft



Európai Uniós pályázataink
Aktuális pályázataink:

 EFOP-1.10.2-17 (TSZ folyamatban)

,,HR Fejlesztés az Orosházi Kórházban”

Intézményi létszámbővítés (szakpszichológus, gyászterapeuta, gyakorlatvezető, orvosok), 
mobil team-ek létrehozása (mozgásszervi, decubitus, sürgősségi, stoma, diabetes, 
infekciókontroll, burnout team) és többlet teljesítményt nyújtók (ITO, sürgősségi 
szakápoló) foglalkoztatása.

Beadott és elnyert támogatás: 149.972.830,- Ft

 EFOP-1.10.3-17 

,,Az Orosházi Kórház képzési programja”

14 fő intézményi  hiányszakmában dolgozó szakorvos továbbképzése, továbbá 21 fő 
szakdolgozó képzéseken való részvételének támogatása.

Beadott támogatási igény: 276.349.207,- Ft



Európai Uniós pályázataink
Aktuális pályázataink:

 EFOP-2.2.19-17

,,Az Orosházi Kórház Járóbeteg-Szakellátó Egységeinek Fejlesztése”

A pályázati kérelem keretében a fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások és 
megoldások fejlesztése került megcélzásra a meglévő épületek felújításával a szakmák blokkosításán 
keresztül a betegellátáshoz való hozzáférés javításával, valamint orvostechnológiai fejlesztések  
eszközbeszerzések által.

Beadott támogatási igény: 297.931.827,- Ft

 EFOP 2.2.20-17

„Az Orosházi Kórház ultrahang készülék parkjának fejlesztése”

 KEHOP 5.2.11-16 (TSZ megkötve)

,,Fotovoltaikus rendszerek kialakítása az Orosházi Kórházban”

Napelemes rendszer telepítése a kórházi épületek elektromos energia felhasználás költségeinek mérséklése 
és a környezetterhelés csökkentése érdekében.

Beadott és elnyert támogatás: 130.123.986,- Ft



Családbarát munkahely

2015. óta minden évben elnyertük a Családbarát munkahely címet



Munkahelyi wellness – a természet erejével
 Bakancsos túrák 

 Úti cél: Pilis- és Visegrádi-hegység –középhegységi klíma stressz csökkentő hatása

 2016. aug - 2017. okt. – 16 egynapos túra

 4 napos Észak- Erdélyi kirándulás

 Videoslidek

 Magyar Turista Egyesület Orosházi MW Osztály

 Szélesebb körű programlehetőség + munkahelyi egészségfejlesztésre való figyelemfelhívás

ZARÁNDI-

HEGYSÉGBELI 

KIRÁNDULÁS 

GASZTRONÓMIAI 

ÉLVEZETEKKEL



Munkahelyi wellness – a mozgás-relaxáció 

erejével

 Relaxációs zenére végzett lassú és dinamikus gyakorlatok – egyszerre veszi igénybe a 

fizikai testet és az agyi tevékenységet. Gyorsan kialakítja a testtudatosságot.

 60 perc

 Kérdőív – gyakorlás előtt és után

+ Hatásos stressz csökkentő

 Keleti technika – nehezen fogadják el a kollégák



Munkahelyi wellness – a művészet erejével

 Színházlátogatás – Budapest Madách Színház

 Különböző beosztásban dolgozók együttes szórakozása



Orosházi Kórház Sárkányhajó csapata

 Csapatépítő erejű

 Testi- lelki feltöltődést nyújt

 2018. május – Békés- Dánfok sárkányhajó versenyen részvétel 



Munkahelyi wellness marketing elemek

PÓLÓ MOLINÓ



Harmonikus munkahelyi környezet

 Szakrendelő folyosó falán : pozitív üzeneteket hordozó rejtvények, 

ismeretterjesztő anyagok kihelyezése

 Hirdető TV-k : Zeneterápia – komolyzene + szórakoztató zene : páciensek és 

kollégák stressz csökkentése



Munkahelyi wellness projekt célkitűzése

 A dolgozók önfejlesztése/egészségfejlesztése pozitív mintaként szolgálhat a

páciensek számára. Tapasztalataikkal segíthetnek a betegek tájékoztatásában,

edukálásában.

 Segítő foglalkozásúként a társas támogatás, a pozitív jövőkép nélkülözhetetlen,

hogy a páciensek bizalommal forduljanak az eü-i személyzethez. A pozitív érzés

fogja visszaadni a hitet és az önbizalmat, mely a gyógyulás feltétele.



Az Orosházi Kórház 2017-ben ünnepelte a kórházi főépület átadásának az 50. 

évfordulóját, az első orosházi járványkórház létesítésének 125. évfordulóját.

Névfelvétel folyamatban :  Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet   



Köszönjük a figyelmet!


