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Nagykanizsa és  vonzáskörzete

§ Ország dél-nyugati részén
fekszik

§ Lakossága 48.241 fő

§ 60 km-en belül három ország  
határa  
(Horvátország,Szlovénia,
Ausztria)

§ Zalakaros 15 km

§ Balaton 40 km

§ M7-es autópálya



Kanizsai Dorottya Kórház

§ Alapításának időpontját 1769-re datálják.

§ Átfogó és teljes rekonstrukció 1993-tól

§ Ellátási terület: Nagykanizsa, Letenye, Zalakaros és 
vonzáskörzetük, kb. 110 ezer fő.

§ ISO 9001, ISO 14001

§ Controlling és integrált
Informatikai rendszer



Menedzsment

§ Főigazgató:                    Dr. Brünner Szilveszter

§ Orvosigazgató:           Dr. Marada Györgyi Mónika

§ Ápolási igazgató (mb):  Váriné Andróczi Piroska

§ Gazdasági igazgató:      Németh Ildikó



Kanizsai Dorottya Kórház

u Ágyszám 490 ágy, ebből:

u Aktív: 348 ágy

u Krónikus: 142 ágy

u Újszülött férőhely:          25 ágy

u Fekvőbetegek száma 2019-ben :      20 385 fő

u Átlagos ápolási idő 2019-ben:                   6,51 nap

u Ápolási nap 2019-ben:                      132 678 nap

u Ágykihasználás:           70,58  %

u Járóbeteg esetszám 2019-ben:         469 805



Kanizsai Dorottya Kórház

u Dolgozók létszáma:                                    902 fő

u Ebből orvos:                            128 fő

u Egyéb egyetemi végz.:               10 fő 

u Egészségügyi szakdolgozó    573 fő

u Gazdasági-műszaki                    191 fő



Kanizsai Dorottya Kórház

u Fekvőbeteg osztályok száma: 19
u Járóbeteg szakrendelések száma: 80
u Gondozó-intézetek száma: 9
u Telephelyek száma: 1



2021-ben az Országos Kórházi 
Főigazgatóság által odaítélt keretszámok

A kihirdetett keretszámokból 5 fő keretszám került odaítélésre. 
Az odaítélt keretszámokat az alábbi szakmákban kívánjuk 
betölteni:

u Oxyológiai és sürgősségi orvostan
u Szülészet-nőgyógyászat
u Urológia
u Csecsemő- és gyerekgyógyászat
u Aneszteziológia és intenzív terápia



Elsődleges képzőhelyként a képzés lebonyolítása, 
valamint a továbbfoglalkoztatás lehetősége 

kórházunkban

§ Csecsemő- és gyermekgyógyászat

§ Belgyógyászat

§ Szülészet- Nőgyógyászat

§ Radiológia

§ Neurológia

§ Urológia

§ Oxyológia és sürgősségi orvostan



Belgyógyászat-Gasztroentrológia-
Nefrológia-Kardiológia-Geritária

Osztályvezető: Dr. Matoltsy András
Ágyszám: 82  ágy (6 ágyas Coronária őrző)

u 2019. évi fekvőbeteg forgalom: 3 959

u Járóbeteg szakrendeléseinek esetszáma: 43 826

u Orvosi létszám:  15 fő szakorvos, 2 fő rezidens orvos

u Térítési díj ellenében magas komfortfokozatú

kórteremben való elhelyezés



Sürgősségi Betegellátó Osztály
Osztályvezető: Dr. Bujtor Éva

Ágyszám: 8 ágy (SO2 szint)

u 2019. évi járóbeteg esetszám: 16 759
(fekvő:302)

u 2007. 07.01-én kezdte meg működését, napi 24 órában
.
u Non-manuális részlegen 10 fő szakorvos, 

(teljes és részmunkaidőben)

u Manuális részlegen 9 fő szakorvos biztosítja a betegellátást.

u A betegség, sérülés súlyosságának megítélése az 
egészségügyi osztályozás (triage) feladata, melyet jól képzett
szakszemélyzet végez.



Csecsemő- és Gyermekosztály

Osztályvezető: Dr. Nád Márta

• Ágyszám: 30

• 2019. évi fekvőbeteg forgalom: 2719
• 2019. évi járóbeteg esetszám: 7402

Jelenleg 30 ágyas csecsemő - gyermekosztályon és 25 ágyas rooming in
részlegen látjuk el Nagykanizsa és vonzáskörzetének
gyermekgyógyászati kezelésre szoruló betegeit és az intézetünkben
született újszülötteket.
Orvosi létszám: 10 fő szakorvos, 2 fő rezidens orvos



Szülészet-nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető: Dr. Orosházi Attila

Ágyszám: 32 ágy (14 Roomingin ágy)

§ 2019. évi fekvőbeteg forgalom: 1846
§ Járóbeteg szakrendeléseinek esetszáma: 18 901
§ Műtétek száma: 1283
§ A nőgyógyászati műtétek szinte teljes skáláját biztosítani tudják.
§ Beavatkozásaik jelentős része egynapos

sebészeti ellátásban zajlik.
§ Sürgősségi fogamzásgátlás és klimax 

ambulancia működik
§ Gyermekágyas részlegen rooming-in

szolgáltatás
§ Család- és Nővédelmi tanácsadás
§ UH ambulancia
§ Orvosi létszám: 6 fő szakorvos, 

1 fő rezidens 



UROLÓGIA
Osztályvezető: Dr. Flórián Zoltán

Ágyszám: 20 ágy

§ 2019. évi betegforgalom: 1472
§ Járóbeteg szakrendeléseinek esetszáma: 15 964
§ Műtétek száma: 777
§ Húgyuti kövek nagy része lökéshullám kezeléssel
§ Prosztata-megnagyobbodás műtéti 

kezelésének többsége endoszkóposan
elhelyezésének lehetősége

§ Laporoszkópos urológiai műtétek
§ 1 és 2 ágyas (magas komfortfokozatú) kórteremben való elhelyezés
§ Orvosi létszám: 4 fő szakorvos, 1 fő rezidens



Neurológiai-stroke Osztály
Osztályvezető: Dr. Gottschál Marianna

Ágyszám: 47 ágy (6 ágy szubintenzív)

§ 2019. évi fekvőbeteg forgalom: 1786

§ Járóbeteg szakrendeléseinek esetszáma: 13216

§ Fő ellátási profilja a stroke betegek
ellátása és gondozása.

§ Korszerű elektrofiziológiai és 
neurosonológiai laboratórium.

§ Krónikus betegek kivizsgálása és gondozása

§ Orvosi létszám: 9 fő szakorvos
(teljes és részmunkaidőben),1 fő rezidens



Központi Radiológiai Osztály
Osztályvezető: Dr. Novák Enikő

§ Önálló, kórház-rendelőintézet integrációs egységként működik. 

§ Több mint tíz éve (az országban akkor először) film nélküli digitális
technika, a rendszert azóta is folyamatosan fejlesztik.

§ Mammográfiás., UH vizsgálat és szervezett emlőrák szűrés.

§ CT berendezés a legkorszerűbbek egyike az országban.
§ Járó esetszám 2019-ben:

Általános rtg. diagnosztika: 22 199
UH :   9 141
CT :   6 715
Mammográfia                    :   5 272

§ Orvosi létszám: 11 fő szakorvos



Szakmai fejlődés lehetőségei
u Ráépített szakvizsga 

támogatása – tanulmányi 
szerződés keretében.

u Orvosi könyvtár állománya 
közel 14 ezer kötet (könyv és 
folyóirat)

u Könyvtárközi kölcsönzés –
akár külföldről is – konkrét 
kérések alapján.

u Tudományos tevékenység –
helyi tudományos ülés
havonkénti megrendezéssel.



Szociális juttatások

u Háromszori étkeztetés 
lehetősége intézményünk 
ebédlőjében.

u Önkéntes nyugdíjpénztári 
tagdíj kiegészítés. 

u Orvos- nővérszállón 
férőhely biztosítása.



Álláshirdetések megjelenítése

u Honlapunkon -
www.nkkorhaz.hu

http://www.nkkorhaz.hu/


Akkreditáció

Intézményünk valamennyi osztálya 
részakkreditált szakképző hely.

A minősítés 2021. január 15-től számított 
4 évig érvényes.



KÖSZÖNÖM 
A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


