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„Csak az képes engem megismerni,  
aki ezt nem egy munkának  

fogja fel a sok közül,  
melyet el kell végeznie,  

hanem a legfőbb munkának,  
élete céljának és értelmének." 

 (Semmelweis) 

 

Egy osztály életében a személyi változások jelentősek tudnak lenni.  
Az elmúlt öt évben az osztályvezetői változások voltak jellemzőek nálunk.  
Dr. Juhász Béla osztályvezető főorvos kinevezése 2005. december 31-ei hatállyal megszűnt. 
Ezt követően megbízott osztályvezetőként - az osztály eddigi életében mindig is meghatározó 
szerepet betöltő - Dr. Faragó László főorvos úr vezette az osztályunkat 2009. október 01- jéig.  
Dr. Párducz László osztályvezető főorvosi kinevezését 2009. október 01-jén kapta meg. 
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A nagy múltra visszatekintő Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán Kórháza  
Szülészeti– Nőgyógyászati Osztályán 50 szerződött betegággyal látjuk el „súlyponti 
kórházként” a megye betegeit.  
A Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály a műtéti tömbben található, annak második és harmadik 
emeletén. Aki figyelemmel kíséri tevékenységünket, jól tudja, hogy a környező kórházakból 
ill. területekről ide irányulnak a súlyosabb esetek az osztályunkra, mert itt a diagnosztikára, a 
terápiára sok esetben kedvezőbb feltételek vannak. Tudjuk, hogy Békés megye meghatározó 
Szülészeti- Nőgyógyászati Osztálya vagyunk. Ezért is igyekszünk színvonalas ellátást 
biztosítani a lakosságának,  megfelelni a tulajdonos elvárásainak. 
Jogszabályi szinten már jelenleg is egyértelmű, hogy a finanszírozó csak a meghatározott 
protokollok alapján végzett, minőségi szolgáltatásokat támogatja. A jövőben ennek a 
szándéknak az erősödése várható. 
 A gazdaságosan fenntartható osztályos szolgáltatásainkat a reális szükségletekre és a 
megszervezhető erőforrásokra építjük. A társadalombiztosítás keretében végzett 
szolgáltatásoknak azonban megvannak a korlátai. Az elvárható és igénybe vehető 
„pluszszolgáltatások” - a fizető betegellátás adta lehetőségekben rejlenek.  
A jelenleg folyamatban levő rekonstrukciós munkálatok eredményeként várható az osztály új 
arculatának megjelenése.  
Célként fogalmaztuk meg , hogy az osztály vonzóbbá tételében és a hatékonyabb működés 
elérése céljából a fizetőbeteg - ellátás adta lehetőségeket használjuk ki! 
Fokozottan jól berendezett szobák kialakítását mind a szülészeti, mind a nőgyógyászati 
részlegen megkezdtük. A jelenlegi gazdasági helyzetben a kisebb költséggel járó 
átalakításokat választottuk 
VIP szobák és az egyágyas szülőszoba bevezetésével megragadjuk azokat a legális 
lehetőségeket, amelyek fizetőbeteg - ellátás keretében az osztály pénzügyi forrását javítják. 
Gondjaink (anyagi, gazdasági nehézségeink fokozódtak) ellenére igen jelentős eredményként 
könyvelhetjük el, hogy sikerült megőrizni a betegellátás magas színvonalát, kiemelkedő 
szinten tartani a kedvező perinatális mortalitási és morbiditási eredményeinket.  
Minimális a műtéti szövődményeink száma . 
 
 
Osztályunkra jellemző adatok röviden: 
 
A fekvőbetegként kezelt esetek száma évente 3.600 körül van. 
Az osztály és az osztályhoz tartozó ambulanciánkon évente 20.000 -22.000 beteg fordul meg. 
Évenkénti szülésszámunk 1.200 körüli. 
A koraszülési arány: 7,21%. 



Perinatális mortalitás: 8-9 ‰. 
Császármetszési %-os arányszámunk: 30 %-os.  
Műtétek száma: évenként 2.000 körüli. 
Műszerparkunk 2005 óta lényegesen nem változott. 

 

Egy osztály élete számtalan mozaikból tevődik össze. Helyet kap benne a szülészeti 
tevékenység, a nőgyógyászati műtétek, a főiskolai (most már egyetemi) oktatás, és sok  más 
közösségi, társadalmi tevékenység. 
 
Gyógyító munkánkban felismertük, hogy ma már nem elegendő kizárólag betegellátással 
foglalkozni. Tevékenységünket kiterjesztettük a betegségek és szövődmények megelőzésére, 
megalakítottuk 2008.03.11-én a gyulai Polgármesteri Hivatal dísztermében a Magyar Család 
és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezetét.  
A 2008-as év legfontosabb eseményeként a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos 
Társaság XXXIII. és az ESC (Hungarian Branch of the European Society of Contraception) 
iker-kongresszusát Gyulán, 2008. november13-15. között osztályunk rendezte meg.  
A rendezvény országosan és nemzetközileg igen jó visszhangot kapott, és kiváló lehetőséget 
nyújtott kollégáimnak különböző előadások megtartására. 
A kongresszus második munkanapján került sor a MCSNTT új vezetőségválasztó 
közgyűlésére.  
A jelölőbizottság által jelöltek közül választotta meg a közgyűlés az új vezetőséget, majd az 
ezt követő első új vezetőségi ülésen kerültek megválasztásra az MCSNTT új tisztségviselői.  
Ennek eredményeként a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság főtitkára lett: 
Dr. Párducz László. 
Az országos vezetőségi tagok közé választották meg Halmosné Mészáros Magdolnát, 
Kórházunk ápolási igazgatónőjét.  
A számvizsgáló bizottság tagja lett Károlyiné Gajdács Gabriella osztályvezető főnővér-
helyettes. 
A 2009. május 07-én 13 órai kezdettel a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Árvay-
előadótermében a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei 
Szervezet Ifjúsági Tagozatának alakuló szekcióülésére került sor.  
Az ifjúsági tagozat  megalakulásának  célja az,hogy az MCSNTT munkájába bevonjuk az 
egészségügyben tevékenykedő 35 évnél fiatalabbakat. A megalakuló közgyűlésen 73 
regisztrált résztvevő egyhangúlag Dr. Halmos  Gábort, a Pándy Kálmán Kórház rezidens  
orvosát a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezet 
Ifjúsági Tagozatának  elnökévé választotta . 
Ünnepi tudományos ülést rendeztünk 2009. június 26-án Dr. Jakubecz Sándor,volt 
osztályvezető főorvosunk 77. születésnapja alkalmából.  
A tudományos összejövetelt a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés 
Megyei Szervezete és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság 
Reprodukciós Egészség Munkabizottsága  rendezte„ A megelőzés szolgálatában” címmel. 
Velünk ünnepeltek a régi tanítványai, az ország szülészeti-nőgyógyászati társadalmának 
meghatározó grémiumai. Kórházi és a megyei vezetők mellett sokan eljöttek, akik Őt  
tisztelték, gazdag munkásságát megbecsülték. Szívből kívánták azt, hogy jó erőben és 
egészségben éljen még tovább. 
 
 
 



 
 

Járóbeteg-rendelések 

Szakrendelői munkatársak: 
 
Földesi Zita asszisztens 
Szabóné Nagy Zsuzsanna asszisztens 
Molnárné Romvári Gabriella szülésznő, asszisztens 
 

Az intézményünkben a járóbeteg-ellátás a fekvőbeteg ellátással integráltan működik. A műtéti 
tömb alagsorában belső átszervezéssel: terhes- és rizikó (toxaemia) ambulancia létrehozását 
kezdtük meg a meglévő szerződött óraszám terhére, óraszám átcsoportosítással. Erre igen 
nagy igény mutatkozik. A körzeti orvosok, védőnők az általuk veszélyeztetettnek vélt terhest 
ide utalhatják be. A panaszmentes terhesek a terhes ambulancián megkapják a beutalókat a 
szükséges vizsgálatok elvégzésére. Mindkét rendelésen a vizsgálatok elvégzése és 
koordinálása után az ellátás is megtörténik, akár kórházi felvétel formájában. 

A fent említett ambulanciák közelében megtalálható UH vagy CTG helyiségben magzati 
állapot diagnosztika-felmérése is  megtörténik. A terhes ambulancia szoros összefüggésben 
dolgozik a terhes részegységünkkel - ez finanszírozási előnyt is jelent (labor és más 
vizsgálatok ambulanter elvégzése!). 

Menopauza ambulancia 
 
Az országban elsők között kialakított menopauza ambulanciánkon az egész megyére kiterjedő 
ellátást végzünk. Az egyre romló anyagi körülmények országosan visszaesést eredményeztek 
a hormonpótló kezelésben, ez azonban a magyarországi átlaghoz képest kevésbé érzékelhető a 
menopauza ambulanciánk forgalmában. 
A profilt a klimax szubjektív és objektív tüneteinek a kezelésén túl kibővítettük az 
osteoporosis minél szélesebb körben való szűrésére. Az egészségügyet érintő kormányzati 
rendelkezések jelentősen korlátozzák a DEXA vizsgálatra küldhető páciensek számát, ennek 
ellenére évről évre nőtt az általunk ellátott csontritkulásos betegek aránya. Megjegyzendő, 
hogy ezt az igen magas pontértékű vizsgálatot a békéscsabai kórházban vagyunk kénytelenek 
elvégeztetni, mert megfelelő készülék csak ott áll rendelkezésre.  
 
Genetikai tanácsadó 
 
A várandósok, gyermeket vállalni készülők és meddő párok,valamint családi terhelő 
anamnézisű házaspárok részére létesített tanácsadást klinikai genetikus szakvizsgával 
rendelkező Dr. Rákos Márta adjunktusnő látja el.  
A várandósok tanácsadását 2005-ös évtől térítésmentes biokémiai szűréssel és 
kockázatbecsléssel egészítjük ki. A magas kockázatú terhesek szakellátása és magasabb 
centrumba irányítása keretén belül az elmúlt négy évben közel 200 kromoszóma vizsgálat 
történt, mely segítségével számos fejlődési rendellenességre derült fény. A megyében 
egyedüli ilyen irányú szakrendelésen az adott eset feltárása után ismertetjük a szóba jövő 
diagnosztikai lehetőségeket. A részletes beszélgetés ill. felvilágosítás után a házaspárok 



döntenek, hogy igénybe vesznek-e további invazív beavatkozást, illetve döntenek a terhesség 
sorsáról. 
 
Gyermek-nőgyógyászati Szakrendelés 
 
Az Ifjúsági Egészségügyi Központból beköltözött 2005-ben a rendelőintézet negyedik 
emeletére,és az I. Sz. Nőgyógyászati Szakrendelő részeként működik.  
A heti kétszer egy órás rendelési időben előjegyzés nélkül vehetők igénybe a vizsgálatok. A 
Gyermek- nőgyógyászati Rendelésen a hüvelyfolyáson, a kismedencei gyulladásokon kívül 
gyakori a fiatalkori vérzészavaros panasz. A megyéből ide utalják be a valós vagy vélt 
fejlődési rendellenességek miatt is a kis pácienseket. Kisebb beavatkozások így pl. synechia 
oldás a helyszínen elvégezhetők.  
Jelentős feladat serdülőkorban a fiatalok szexuális felvilágosítása és fogamzásgátlási 
tanácsokkal való ellátása. Ennek a feladatnak érdekében a Magyar Család- és Nővédelmi 
Tudományos Társaság Békés Megyei Ifjúsági Szervezete Dr. Halmos Gábor koordinálásával 
szervezett felvilágosító előadás sorozatokat tart (kihasználva a kortársoktatás adta 
lehetőségeket) a megye középiskoláiban. 
 
Szülőszoba 
 
2006-ban a szülőszobán a magzati állapot diagnosztika fejlesztésére Philps Avelon FM 2O 
kardiotokográf (CTG) készüléket kaptunk 
A családcentrikus szülészet fejlesztéseként a szülőszoba otthonosabbá tétele illetve átalakítása 
is a megkezdett változások közé tartozik. A megkopott, közel 30 éves szülőágyak lecserélése 
egyelőre nem lehetséges, ezért ezek felújítását kezdtük meg 2009 végén. 
A diagnosztikai készülékek beszerzése ill. a meglevő készülékek, digitalizálása révén a CTG 
szalagok tartós archiválását kell megoldanunk a vajúdás, ill. a szülés alatti magzati állapot 
észlelésére. A szülőszobai ellátás során az alternatív szülésmódok és az epidurális szülés 
körüli érzéstelenítés elérhetőségét biztosítottuk 

Neonatológiai részleg 
 
Reményi Ferencné neonatologiai osztály részlegvezetője, csecsemőápoló 
Varga Mónika csecsemőápoló (gyesen van) 
Boldoczki Erika védőnő 
Milek Klára segédápolónő 
Tóthné Sárközi Anikó csecsemő ápolónő 
Antoni Mihályné szülésznő 
Kiú Mihályné csecsemő ápolónő 
Kiss Imréné csecsemő ápolónő 
Gálik Ilona csecsemő ápolónő 
Váradiné Zsoldos Ilona csecsemő ápolónő 
Örkényiné Nyikos Edina csecsemő ápolónő 
Erdélyi Judit csecsemő ápolónő 
Mátyási Ádámné csecsemő ápolónő 
Pallag Anikó csecsemő ápolónő 
Fehér Szilvia csecsemő ápolónő (gyesen van) 
Nagy Sándorné csecsemő- és gyermekápoló, 2006. 09. 30. munkaviszonya megszűnt  
Danka Annamária gyermekápoló 2008. 05. 31. áthelyezés 
Szilágyi Marianna csecsemőápoló 2008. 08. 31. Rtg-be áthelyezés 



Sárköziné Bánszéki Tímea csecsemő- és gyermekápoló 2007. 08. 14. közös megegyezés 
 
A Gyermekágyas Osztállyal szoros egységet képező Újszülött részleg 2009.03.01-jétől a 
Gyermekosztályhoz tartozóan működik.. 2009-ben újraélesztő asztal, kékfény lámpa és 
transzport inkubátor mellett fejlesztés eredményeként légkondicionáló beszerelés és oxigén 
csövek átvezetése történt meg a részleg keretein belül. 
A fenti részleg dolgozói - a jelenleg még csak részben működő, de közeljövő tervei szerint az 
egész gyermekágyon „rooming –in” feltételek közepette is - biztosítják az újszülöttek 
folyamatos ellenőrzését és ellátását  
A hozzátartozók az újszülötteket kialakított zárt videolánc segítségével a társalgóban 
elhelyezett monitoron keresztül láthatják. 
 
Gyermekágyas osztály 
 
A szülőszoba melletti szinten elhelyezkedő osztály átalakítását megkezdtük. Egy egyágyas 
fokozottan berendezett szoba kialakítási munkálatai megkezdődtek. Két kétágyas majd egy 
ötágyas,két négyágyas és egy háromágyas kórteremben az a célunk, hogy minden egyes 
kórteremben megfelelő nővéri felügyelet és segítség mellett az újszülöttek a nap 24 órájában 
együtt lehessenek az édesanyjukkal. 
Az osztályon a szülés után a kismamák gyermekágyasként eltöltött időszakban 
szakdolgozóink részéről segítséget kapnak szervezetten és egyénileg mind a szoptatási 
technika megtanítása,  az emlők gondos ápolása, a maradék anyatej kiürítésének elősegítésére. 
A fertőzések elkerülése végett  a gyermekágyas részlegen a látogatás módját, ill. körülményeit 
megváltoztattuk. A társalgó helyiségben fogadhatják a kismamák a hozzátartozóikat. 
 
Nőgyógyászati Osztály 
 
A műtéti tömb II. emeletén, a műtőblokk mellett helyezkedik el.  
Az osztályszerkezetünket az érvényes finanszírozási szerződés determinálja.  
A változások jórészt e keretrendszeren belül történnek, illetve elképzelhető a jövőbeli 
szerződéses struktúra változtatása - a meglévő szakmai paletta szűkítése nélkül.  
Cél egy Nőgyógyászati Rehabilitációs Részleg (terhespathológia) kialakítása a krónikus 
betegellátás kapacitásainak realizálásával. Tudnunk kell, hogy súlyponti vagy megyei kórházi 
jellegünkből adódóan a megye másik két kórházából is átvételre kerülnek a progresszív 
betegellátás keretében a veszélyeztetett terhesek. Főként terhességi toxaemia, vagy terhességi 
cukorbetegség miatt igényelnek kezelést, de a fenyegető vetélés vagy koraszülés, ill. a méhen 
belüli retardáció is igényli a fenti részleg kialakítását.  
Napjainkban az is jelentős eredménynek mondható, hogy a gyermekágyas részlegtől 
elkülönülnek a bent fekvő terheseink. A közelmúlt történeteként az ágyszám leépítések 
következtében a terhesek sok esetben egy szobában voltak elhelyezve a gyermekágyasokkal. 
A 2009-es végén a fokozottan berendezett egyágyas kórterem melletti részen elkezdtük 
kialakítani a terhes részleget, korszerű közös fürdőszobával felszerelve 
A nőgyógyászati nagyműtétes betegek elkülönülnek a kisműtétesektől, a terhesség-
megszakításra jelentkezőktől.  
Az osztály korszerűsítése érdekében elkezdtük kialakítani a nőgyógyászati részlegen is az 
egyágyas fokozottan berendezett szoba kialakítását, mely fizetőbeteg ellátás keretein belül fog 
működni.  
 

 



Nővérek: 
 
 
Lengyelné Rapport Ildikó  szülésznő 
szakoktató,  osztályvezető főnővér 
 
 Károlyiné Gajdács Gabriella szülésznő 
osztályvezető főnővér – helyettes  
 
Gulyás Zuzsanna szülésznő,Szülőszobai  
részlegvezető 
  
Molnár Sándorné szülésznő, Szülészeti 
osztály  részlegvezető 
 
Varga Anita szülésznő,szakoktató 
 
Kissné Major Erika szülésznő 
Szabó Gáborné ápolónő 
Gulyásné Vadi Andrea szülésznő 
Nagyné Debreczeni Zsuzsanna szülésznő 
Burdáné Hegedűs Annamária szülésznő 
Pallaginé Hikkel Magdolna szülésznő  
Tóth Györgyi szülésznő 
Oláhné Medve Mária  szülésznő 
Dr. Suhajdáné Lipták Klára szülésznő 
Soós Ilona ápolónő 
Komlósiné Kiss Éva szülésznő 

 
 

 
 
 
Tóthné Szilágyi Judit szülésznő 
Formanek Éva szülésznő 
Kádár Pálné szülésznő 
 
Vorzsák Szidónia szülésznő 
Knapné Borza Annamária szülésznő 
Túriné Lantos Anita szülésznő 
Szabó Sándorné szülésznő 
Árgyelán Margit szülésznő  
Balogh Csilla szülésznő 
Árdeleán Márta szülésznő (gyesen van) 
Bálintné Szőke Katalin szülésznő 

2007. 08. 31. áthelyezés 
Hamar Ilona szülésznő 

2007. 06. 30. szerződése lejárt 
Miklós Magdolna szülésznő 

2009. 08. 31. közös megegyezés 
Seres Katalin osztályvezető főnővér  

2007. 11. 15. közös megegyezés 
Száva Krisztina főnővér helyettes 

2007. 07. 05. közös megegyezés 
Széll Tiborné ápolónő 

2006. 11. 30. Felmentés 
Tóth Erzsébet segédápoló  

2007. 07. 09. Tüdőkórház 
Csige Julianna ápolónő 

2007. 06. 25. áthelyezés Kristály

 

 

 

 

Adminisztrátorok: 
 
Almási Ilona adminisztrátor 
Lipcsei Imréné adminisztrátor 
Dozsnyákné Nagy Erika adminisztrátor 
Csuta Gáborné 

2005. 04. 30. nyugdíjba vonult 
Óh Józsefné 

2007. 01. 31. áthelyezés (Onkológia) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Műtő: 
 
Megyeri Katalin vezető műtősnő 
Veressné Nagy Julianna műtősnő 
Futakiné Balogh Tímea műtősnő (gyesen van) 
István Gyöngyi 2005. 11.02-től munkaviszonya megszűnt 
Nagy Ildikó műtősnő 2005. 09. 26. munkaviszony kezdete 
Bálint Mária műtősnő 
Festő György műtős segéd 
Farsang János műtős segéd 
Horváth János műtős segéd 
Erdős István műtős segéd 
Mátyási Károly műtős segéd 
 
 
 
A 2005-ös évben az operatív hysteroscop beszerzése után több esetbe végeztünk 
synechiolysist ill. polypectomiát.  
Nagyon reménykedem abban, hogy tovább folytathatjuk elképzeléseink megvalósítását. 
Ehhez az óriási forgalomhoz az infrastruktúra jelentős fejlesztése, az amortizálódott műszerek 
megújulása,ill. új,a mai kor szellemének megfelelő endoscopos eszközök beszerzése,valamint  
az új endoscopos műtő kialakítása feltétlenül szükséges, hisz akkreditációs  nehézségeink 
fognak adódni e lépések elmaradása esetén.  
Szilárd meggyőződésem, hogy befektetéseink bőségesen fognak majd kamatozni.   
Az első LAVH műtétet (laparoszkóppal asszisztált hüvelyi méheltávolítás) 2009-ben 
végeztük, ezt jelentős eredményként tartom számon  
Kisműtőbe új műtőasztalt kaptunk  a 2007-es. évben (tip. SM 125.110). 
2008-ban a belső átszervezések miatt az újonnan kialakított kisműtő klimatizálása illetve  az 
előterének a bútorozása megtörtént.  
 
Új műtéti eljárások bevezetése 
 
Osztályunkon 2006. februárjától helyezünk be  transobturator szalagokat időnként háló 
alátámasztással kombinálva ( transobturator tape sling un.TOT  műtét). 
 A nőgyógyászatban kizárólag a hólyagnyak megváltozott anatómiai helyzete illetve csökkent 
funkciója miatti stressz - inkontinencia műtéti megoldásaira szorítkozunk. Tekintettel arra, 
hogy a női stressz - inkontinencia végső soron a szeméremcsont és a húgycső között 
elhelyezkedő szalag meggyengülésére vezethető vissza, ezt a meggyengült szalagot a húgycső 
középső szakasza alá fektetett szalag behelyezésével erősítjük meg. A transobturatoricus 
szalag implantátum a húgycső alatt alkot felfüggesztett támaszt. Ez imitálja a pubourethralis 
szalag eredeti pozícióját. Amikor ez a szalag megsérül vagy megnyúlik, kényszer 
vizeletszivárgás következhet be. A transobturatoricus szalag implantátum reprodukálja e 
szalagnak a természetes pozícióját és bizonyos értelemben helyettesíti a megsérült szalagot 
egy állandó háló-szalaggal, amely támaszt nyújt a szivárgás megakadályozásához. A TOT 
szalag fekvése nem annyira meredek, mint a hagyományos pubovaginalis szalag műtéteknél 
(mint pl. a TVT-nél/tension-free vaginal tape), ezért nemcsak anatómiailag természetesebb, 
hanem kevesebb probléma is merül fel vizelési rendellenességekkel. 
Az eddigi elvégzett műtéti számunk 169. Szövődmény miatt 6 alkalommal vált szükségessé a 
szalag részleges vagy teljes eltávolítása a műtét után közel egy év múlva a hüvelyfal 
usuratiója miatt. 



2008 áprilisától végzünk a méhszájon rádióhullámú vágókészülékkel műtéteket (Radio-Surg 
Conisatio). Ekkor kaptuk meg a (Radio-surgery tip.: RS 2200) rádió frekvenciás sebészeti 
vágó) készüléket. 
Közismert, hogy a méhszájon többféle elváltozás alakulhat ki, melyek ellátást igényelnek.  
A hüvelyi szülést követően kialakult méhnyak- repedés sok veszélyt tartogat, melyek a 
későbbiekben ismétlődő endometritist, adnexgyulladást, idült méhnyakgyulladást 
eredményezhet.  
A méhnyakruptura a cervixcarcinoma kiindulási helye lehet, ezért a colposcopos és cytológiai 
vizsgálattal a méhnyak praecancerosus elváltozásait keressük. Mindez azonban csak 
szűrőmódszer, az atypusos lelet nem jelent diagnózist, mert ez csak szövettani vizsgálattal 
lehetséges. 
A méhszáj anatómiai deformitásai miatt végzett méhszájplasztica, illetve a portio-hám 
praeblastomatosisai miatt végzett conisatio során, a portióból laposabb, vagy hegyesebb, kúp 
alakú szövetdarabot távolítunk el, mely tartalmazza a transformatiós zónát és a cervixcsatorna 
egy szakaszát. A conisatiót többféle műtéti technikával is el lehet végezni, de ez nagy 
gondosságot igényel, tekintettel arra, hogy a pontos szövettani értékelés meghatározza a 
további teendőket. Amennyiben a metszésvonal sejtsora biztonsággal látható, úgy a legjobb 
kezelést alkalmazhatjuk a beteg érdekében. 
A rádiófrekvenciás vágókészülék 2-4 megahertzes rádiófrekvenciás sugárzást használja a 
szövetek elválasztására, amely a biológiai anyag és az elektromágneses tér közötti 
kölcsönhatáson alapul. A rádiófrekvenciás koaguláció a szövetek destrukcióját jelenti, ami a 
sejteknek a rádiófrekvenciás áram által okozott elpárologtatása által jön létre. Az igen magas 
frekvenciájú hullámok csak kis mélységben (10-20 mikrométer) hatolnak be a szövetekbe, s 
így csekély a szövetkárosodás. A rádiósebészet atraumatikus eljárás, metszés közben a 
lágyrészek nem torzulnak, ezért a szövetek nem tolódnak, nem csúsznak el. Szintén nagy 
előnye a nagyfrekvenciás sebészetnek a sterilizáló hatása. A preparátum széle ép, 
szövettanilag jól vizsgálható. 
Az eljárással kiküszöbölhetők a kellemetlen posztoperatív tünetek, mint a fájdalom, a 
duzzanat, a fertőzés. Megelőzi a műtét alatti jelentős vérvesztést. A traumatizáció elkerülése 
olyan szöveti gyógyuláshoz vezet, ami fibrózis, összehúzódó hegszövet keletkezése nélkül jön 
létre. A beteget az altatás megkövetelte observatio után hazabocsáthatjuk. 
A műtéti számunk 153. Szövődményt nem észleltünk. 
 
Dr. Pomucz János az utóbbi évben részt vett kórházi onkoteam működésében. 
Rosszindulatú daganatos eseteinket először osztályos konzílium keretében elemezzük, a 
legújabb terápiai stratégiákat mérlegeljük és a kész anyagot referáljuk a kórházi onkoteamben. 
A praemalignus folyamatok gondozását aktívabban folytatjuk. A kiszűrt eseteket egy kézben 
tartva követjük nyomon. 
 
Ultrahangos diagnosztikai részleg 

 

Az ultrahang szakrendelés leterheltségét szabályoztuk. Indokoltnak tartottuk - az I. és II. 
trimeszteri szűrővizsgálatnak- előzetes időpont egyeztetés utáni elvégzését. A vidéki járó-
beteg - ellátásban könnyítésként jelent meg az előzetes időpontkérés. 
Az ultrahang laboratóriumunk – 2007-évtől az erre feladatra kialakított helyiségben, a műtéti 
tömb alagsorában működik. 
2008-ban a kor követelményeinek megfelelő nagy értékű Medison gyártmányú Sono Ace X 8 
típusu 4 D color/ ultrahang diagnosztikai készülékkel gyarapodtunk, amely szülészeti – 



nőgyógyászati célra lett kifejlesztve.  
Alapítványunk a hüvelyi vizsgáló fej megvételével segített a készülék beszerzésében. 
Lehetővé tettük, hogy a külön elhelyezett  TV  készülék monitorán a beteg követheti a 
vizsgálatot, a képernyőn megjelenő kép megegyezik a vizsgáló által látottal. 
Lehetővé tettük, hogy a várandós nők plusz szolgáltatásként az ultrahangos vizsgálat során 
látott képeket rögzített formában is megkaphassák (fénykép). Az osztály pénzügyi 
helyzetének javítására vezettük be az előbbi szolgáltatást. A közeljövőben szeretnénk, ha a  
4 D felvételeket rögzített DVD-n kapnák meg a „baba - mozit” igénylők. 
Osztályunkon az elmúlt időszakban többen is megszerezték a jártassági igazolásokat.  a 
Magyar Szülészeti Nőgyógyászati Ultrahang Társaság  „A”típusú jártassági igazolásával. 
„B”típusúval , „C” típusúval az osztály  egy dolgozója rendelkezik. 
A magzati állapot diagnosztika felmérésében , így a kezelési elveinkben is változások 
történtek . 
A flowmetriás vizsgálatok száma és jelentősége növekedett az elmúlt években. 
Az ultrahang laboratóriumunkban működő készülékkel tudunk flowmetriát végezni, mellyel a 
lepény és a magzat véráramlási viszonyait vizsgáljuk. Egy adott magzati érszakasz 
véráramlási sebességét regisztráljuk és értékeljük. Olyan esetekben végezzük, mikor felmerül 
a lepény elégtelen működésének gyanúja pl. a magzat mérete jelentősen elmarad attól, amit a 
terhesség kora alapján várhatnánk,vagy az anya terhességi toxaemiában szenved. A 
lepénykeringés rosszabbodása egyre több esetben szülésindukciót von maga után.  
A célunk a magzati hypoxiás állapotok megelőzése és kiszűrése. 
 
 
A 3 D és 4 D ultrahang 
 
Az új ultrahang készülékükkel lehetőségünk van a 3 dimenziós képalkotásra, melyet 
valósidejű folyamatos képalkotás esetén 4 dimenziós ultrahangnak nevezünk. 
Részletgazdagabb és plasztikusabb, a vizsgálaton megjelenő kismamák számára élvezhetőbb 
képet ad. Bizonyos előnyei vannak egyes fejlődési rendellenességek diagnosztikájában, tudni 
kell azonban, hogy nem helyettesítheti a hagyományos 2 dimenziós ultrahangvizsgálatot. 
A gazdasági gondjaink mellett igen nagy hiányosságként éljük meg sok esetben hogy, az 
osztálytól távol, az alagsorban sikerült megvalósítani az ultrahang labor átalakítását. Vérző 
terhesek esetében az időfaktor mellett ez olyan hiányosságként jelenik meg a napi 
munkánkban, amit csak az tud megérteni, aki jártas a szülészet-nőgyógyászati 
tevékenységben. 
 
 
Alapítvány 

Felelősséggel tartozunk az 1928-ban megalakult Szülészeti - Nőgyógyászati  Osztályért, 
amely több nemzedéket és több szakmai szemléletet kiszolgált. A felelősségvállalás a jelen 
korban, a mai viszonyok közt nagyon nehéz feladat. 

Nehéz a rendelkezésre álló költségvetésből úgy gazdálkodni,hogy az osztály működése 
eredményes és vonzóbb legyen. Ezért új pénzügyi forrásokat kutatunk,és tesszük ezt 
napjainkban is, hiszen  mindenki előtt közismert az egészségügyünk nehéz anyagi helyzete, a 
forrásfinanszírozások, az amortizációk pénzügyi ellensúlyozásának elmaradása.  

 



Malatinszkyné Dr. Nagy  Gyöngyi  2003-ban  létrehozta „ A Gyulai Kórház Szülészeti - 
Nőgyógyászati Osztályáért” elnevezésű alapítványt. (5700 Gyula, Semmelweis u. 
1.,Számlaszámunk : CIB Bank 10700165-44021304-51100005  Adószámunk….). 

Az alapítvány célja: az osztály szakmai tevékenységének fejlesztése mellett,a tárgyi 
feltételek folyamatos javítása, bővítése, a munkafeltételek biztosítása, gépek, műszerek, 
eszközök beszerzése révén. Célja továbbá az osztályon dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek, rekreációs lehetőségeinek növelése.  

Az alapítvány kuratóriumának tagjai:  

Dr. Párducz László elnök, Halmosné Mészáros Magdolna ápolási  igazgató, Dr. Jurdi Imad, 
Lengyelné Rapport Ildikó, Dr. Dobó Viola, Dr. Sztán János, Pallagi Sándor, Palyik Jánosné, 
Malatinszkyné dr. Nagy Gyöngyi.  

Alapítványunk rendelkezésére áll a személyes adományok, többek között a személyi 
jövedelemadó 1 %-os felajánlásának fogadására.  

A közeljövőben az alapítvány működtetésének nagyobb szerepet és jelentőséget kívánunk 
tulajdonítani 

 
 
Tudományos tevékenység 
 
Osztályunk tudományos aktivitásának néhány mérőszáma: 

62  előadás, hazai és nemzetközi kongresszuson,  és 4  közleményünk jelent meg.. 

Munkatársaim sokan vesznek részt hazai kongresszusokon, továbbképzéseken, referálóként, 
előadóként, üléselnökként.  

Tovább bővültek nemzetközi kapcsolataink is. 

Tóth J.: A Bethesda klasszifikáció és Papanicolau-féle értékelés összevetése a méhnyakszűrés 
mindennapi gyakorlatában Juhász Károly Tudományos Összejövetel. Gyula. 2005.II.10. 

Jurdi I.,Paulik T,: Cystectomiák laparoscopiával Korházi Tudományos Összejövetel . 
Gyula.2005.III.31. 

Párducz L., Párduczné Szöllősi A., Faragó László.: A probioticus kezelés jelentősége a 
koraszülés megelőzésében 
 
H.Nagy K..,Pomucz J., Gestatios diabetessel szövődött terhességek neonatológiai 
vonatkozásai osztályunk öt éves beteganyagában 
  
Rákos M., Párducz L., Juhász B.: Költséghatékonysági vizsgálatok egy Edwards szindróma 
kapcsán Magyar Perinatológiai Társaság IV. Országos Kongresszusa Gyula. 2005. IX. 08-10. 
 
Párducz L., Jurdi I., Juhász B.. IUGR+Asphyxia = /= Juv. Metropathia VIIth World Congress 
of Perinatal Medicinae Zagreb Croatia. 2005. IX. 21-25. 



Rákos M.,Juhász B.: Korlátok és lehetőségek egy másfél éve müködő genetikai tanácsadás 
gyakorlatában. A Magyar Nőorvos Társaság Dél-Magyarországi Szekciójának XXVI 
Tudományos Ülése. Békéscsaba. 2005 IX.30-X.01. 
 
Rákos M.: Terhességi diabetológia. Fiatal Nőorvosok Országos Kongresszusa Szeged. 
2006.X. 28-29. 
 
Major T., Párducz L.: Serdülőkori hormonális fogamzásgátlás relatív ellenjavallat mellett. 
(referátum) Magyar Család és Nővédelmi Társaság XXX. Tudományos Kongresszusa. 
Debrecen. 2005. XI. 10-12. 
 
Párducz L.: Serdülőkori hormonális fogamzásgátlás relatív ellenjavallat mellett; Gazdag A., 
Rákos M.: Metformin kezelés és PCO Juhász Károly Tudományos Összejövetel. Gyula., 
2005. XII. 15. 
 
Paulik T., Jurdi I., Faragó L.: Endoscopia a meddőségben Kórházi Tudományos Ülés Gyula, 
2006. III. 23. 
 
Károlyiné Gajdács. G., Párducz L., Paulik T., Molnár I.: A szülési epidurális érzéstelenítés 
helyzete osztályunkon. Szülészeti és Perinatológiai, Anaeszthesiológiai Társaság XII. 
Nemzeti Kongresszusa. Budapest 2006. IV. 07.  
 
Jurdi I., Faragó L., Paulik T.: Laparoscopiás beavatkozások alakulása osztályunkon Kórházi 
Tudományos Ülés Gyula 2006. IV. 27.  
 
Párducz L.- Major T.: Chemicals in adolsescent contraception-for or against  
Xth European Pediatric and adolescent Gynecological Congress Budapest 2006. V. 10. 
 
 
Párducz L., Major T.: Fiatalkori hormonális fogamzásgátlás aktuális kérdései. Párducz L., 
Major T.: Serdülőkori hormonális fogamzásgátlás relatív ellenjavallat mellett. 
 
Rákos M., Faragó L., Bakos M., Molnárné Romvári G., Szabóné Nagy Zs.: Első és második 
Trimeszteri  biokémiai szűrésekkel szerzett tapasztalataink. MNT XVIII. Nagygyűlése. 
Szeged. 2006. V. 26-27. 
 
Rákos M., Faragó L., Bakos M., Molnárné Romvári G., Szabóné Nagy Zs.: Biokémiai 
szűrések hatékonysága a DOWN kór előrejelzésében. Magyar Humángenetikai Társaság 
Országos Konferenciája Győr 2006. X. 06-08. 
 
Párducz L., Major T.: Fogamzásgátlás fiatalkorban a pszichés aspektusok függvényében. 
Magyar Psychosomaticus Szülészeti-Nőgyógyászati Társaság VI. Kongresszusa 
Székesfehérvár. 2006. X. 06. 
 
Párducz L.: Fogamzásgátló tabletta választás szempontjai fiatal, felnőtt korban, szülést 
követően és perimenopausában. 
 
Paulik T., Faragó L.: A medencefenék süllyedésének újabb korrekciós műtéti megoldása 
MNT. Dél-Magyarországi Szekciójának Tudományos Ülése. Makó 2006. X. 13-14. 



Párducz L.: Az élet védelmében (fogamzásgátlásról)  Magyar Tudomány Ünnepe. TIT és az 
MTA szervezésében. Gyula. 2006. XI. 23. 
 
Megyeri K., Nagy I., Paulik T.: TENA, vagy TOT Magyar Műtőasszisztensi Társulás XIV. 
Országos Kongresszusa Hajdúszoboszló 2006. X. 23-25. 
 
Párducz L.: Az élet védelmében II. (fogamzásgátlásról) Magyar Tudomány Ünnepe. TIT és az 
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Befejező gondolatok 
 
Hálával és elkötelezettséggel tartozom a sorsnak és azoknak, akik lehetővé tették, hogy olyan 
nagy emberek nyomdokain, mint Árvay, majd Jakubecz Sándor, valamint más kiváló 
osztályvezető főorvosok után megkapjam a sorstól a stafétabotot, hogy továbbvigyem az 
osztály vezetését a mai válsággal teli, nehéz gazdasági helyzetben. 
Napjainkra jellemző létbizonytalanság az egészségügyi dolgozók körében is mind többet 
tapasztalható, hisz kevesebb létszámú személyzetnek ugyanannyi vagy még több munkát kell 
mind szigorúbb feltételeknek megfelelően elvégezni.  
Köszönet az osztály azon dolgozóinak, akik áldozatos, példamutató munkával kitartanak, és 
nem éreztetik a betegekkel, hogy milyen nehéz körülmények között végzik a munkájukat. 
Végezetül: összhangban az intézmény középtávú fejlesztési tervével -  olyan szülészet-
nőgyógyászati osztály kialakítását szeretném megérni, ahol a szülészet-nőgyógyászati osztály 
közvetlen közelségbe kerülne a PIC-cel és a gyermekosztállyal. 
Nagy valószínűséggel, hogy a perinatális mutatóinkban lényeges javulást tudnánk elérni a két 
osztály együttműködésével. 
Erre nemcsak hivatásunk kötelez, de az előttünk járó kiválóságok szellemi öröksége is. 
 
 


