
Ellátandó lakosok száma:
Szakmánként eltérő  71592 fő 

Fekvőbeteg kapacitás:
192 aktív ágy
48 krónikus ágy
60 rehabilitációs ágy
1238 egynapos sebészeti típusú beavatkozás 

Járóbeteg kapacitás:
1072 szerződött óra

Betegforgalom:
Fekvőbeteg ellátás: 11347 fő
Járóbeteg ellátás: 319704 esetszám

Közalkalmazotti létszám: 500 fő 
Éves bevétel: meghaladja a 2 milliárd forintot 
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Mohácsi Kórház



Az írásos történeti anyagok alapján, Mohácson már 1848-ban létezett egészségügyi ellátás, melynek 125. évfordulójáról 1973-ban 
a Baranyai Orvosnapok keretében emlékeztek meg.

"Baranyavármegye" vezetői 1895-ben kérdést intéztek Mohácshoz, hogy a város hajlandó-e megfelelő helyet és anyagi támogatást 
biztosítani egy építésre kerülő nyilvános jellegű kórház részére. A város képviselő testülete örömmel fogadta a tervet, a területet 
ingyen bocsátotta rendelkezésre és az építés céljára 10.000 Ft-ot biztosított. Még ugyanebben az évben vármegyei segítséggel 
felépült a kórház, mely az akkori alispán Szili László emlékét megőrzendő Baranyavármegye László-közkórháza néven kezdte meg 
működését 65 ággyal.

A Kórház jelenlegi vezetője Dr. Csizmadia Csaba. A kórház struktúrája 192 aktív-, 60 rehabilitációs- és 48 krónikus ágy. 
A kórházban számtalan fejlesztés, illetve pályázat valósult meg, többek között megújult a Sürgősségi Betegellátó-, a 
Gasztroenterológiai- és a Szülészeti Osztály. 
A volt Pszichiátriai - Neurológiai pavilon helyén átadásra került a Mozgásszervi Rehabilitációs Komplexum.
Teljesen megújult a Belgyógyászati-, Kardiológiai- és Gyermek Osztály pavilonja.
2013-ban önerőből lakossági összefogással CT készüléket vettünk, melyet 2015-ben Pályázati úton egy új CT készülékre sikerült 
lecserélni.
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Történetünk



„Sürgősségi ellátás fejlesztése - SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” TIOP-2.2.2/08/2F

„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli régióban” DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001

„A Mohácsi Kórház felújítása” TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0019 

„Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0070

„Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0048

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Mohácsi Kórházban” KEOP-4.10.0/K/14-2014-0043

„Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” KEOP-5.6.0/E/15-2015-0027

„Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Mohácsi Kórházban” EFOP-2.2.18-17-2017-00013

„Mohácsi Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” EFOP-1.10.3-17-2017-00037
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Pályázataink
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Osztályunkon történik a belgyógyászati, sebészeti, 
traumatológiai, ideggyógyászati, szemészeti, fül -orr -
gégészeti, urológiai, súlyos gyerekgyógyászati 
megbetegedések sürgősségi ellátása, mely a hirtelen kifejlődő 
és gyorsan súlyosbodó kórfolyamatok ellátását jelenti.

Két szervezeti egységből áll:
Sürgősségi szakrendelő: a betegek fogadása és első ellátása
Sürgősségi fekvőbeteg osztály: a betegek 6 - 24 órás 

megfigyelése és gyógykezelése történik.
A nemzetközileg és Magyarországon is elfogadott, ötfokozatú, 

úgynevezett kanadai besorolási rendszert (CATS) használjuk.

Sürgősségi Betegellátó Osztály



Belgyógyászati és 
Gasztroenterológiai Osztály

Osztályunk 20+5 ágyas, fő profilja a gasztroenterológia, 
valamint diabetológiai szakellátás.

Osztályunkon 7 fő, zömében két szakvizsgával rendelkező orvos 
dolgozik. Az osztályhoz integrált szakrendelésen történik a betegek 
gondozása, szükség esetén osztályos felvételre irányítása.
Rutinszerűen végzünk endoscopos kissebészeti beavatkozásokat 
(polypectomia, szövetmintavétel, endoscopos vérzéscsillapítás).
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Csecsemő- és Gyermek Osztály
Osztályunk 21 ágyas, fő profilja általános 
gyermekbetegségek ellátása 0-18 éves korig.

Az osztály a régiós, vérzékenységben szenvedő 
betegek ellátó helyeként is működik.

Szakspecifikus betegellátás:
Gyerek tüdőgyógyászat
Gyermek gasztroenterológia
Veleszületett vérzékenység és véralvadási zavar.
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CT- Radiológia - Ultrahang
Osztályunk fő profilja a CT, röntgen és ultrahang vizsgálatok 
széles köre.

CT:
Natív és kontrasztanyagos vizsgálatok új és korszerű 16 

szeletes készülékkel
Távleletezés

Röntgen diagnosztika:
Általános röntgen diagnosztika korszerű direkt digitális 

technikával, minden területen
2016-ban új korszerű Röntgengép beszerzése  

Ultrahang diagnosztika:
Ultrahang diagnosztika minden területe korszerű általános és 

speciális vizsgálatok elvégzése
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Kardiológiai Osztály

Osztályunk 24 ágyas, fő profilja a 
szívérrendszeri valamint tüdőbetegségben 
szenvedő betegek ellátása.

Két szívultrahang készülékünkön nagyszámú vizsgálatot 
végzünk, terheléses EKG, 24 órás  EKG, valamint 
vérnyomás monitorozási rendszerek állnak rendelkezésre.
Osztályunkon jelenleg 5 fő szakorvos dolgozik.
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Központi Aneszteziológiai és Intenzív 
Osztály

Osztályunk 6 ágyas, fő profilja általános intenzív ellátás 
valamint általános és vezetéses érzéstelenítés.

Az osztályon 7 fő aneszteziológus - és intenzív terápiás szakorvos dolgozik.
Aneszteziológiai munkánkban, amennyiben lehetőség van, előnyben 
részesítjük az altatással szemben a végtagi vezetéses érzéstelenítő 
eljárásokat, illetve császármetszéseknél a szülészekkel együttműködve, a 
szakmai ellenjavallatok kivételével a gerinc közeli érzéstelenítő eljárásokat, 
annak rengeteg előnye miatt. 
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Központi Műtő
A központi műtő 4 klimatizált műtőblokkal rendelkezik, 
ahol:
- Sebészeti
- Traumatológia
- Gégészeti
- Szemészeti
- Nőgyógyászati műtéteket végzünk

2018-ban 3461 összes műtét.

Jellemzőbb műtéti típusok:
- Pajzsmirigy betegségek közül a diffúz és göbös struma, 
pajzsmirigycysta, esetleg malignus elváltozás miatti subtotalis
resectio vagy teljes pm.kiírtás történik. 
- Epehólyag eltávolítás (döntő többségben laparoscopos úton). 
- Elzáródásos sárgaság miatt epeúti műtétek.
- Hasnyálmirigy megbetegedés akut és krónikus ellátása. 
- Gyomorműtét indokolt esetben fekély vagy daganatos 
megbetegedés miatt . A műtét során subtotalis resectio vagy 
total gastrectomia történik.
- Vastag és végbélműtét.
- Sérvműtét (lágyék, hasfali).
- Csípőtáji illetve végtag törések műtétei.
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Központi Laboratórium

Általános labordiagnosztikai tevékenység mellett 
immunvizsgálatok és tumormarkerek vizsgálatát végezzük a 
hét minden munkanapján. Kémiai hematológiai és 
immunkémiai automata segíti a dolgozók munkáját.
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Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály I-II

Kórház Kossuth Lajos utcai épületében 15 ágyon 
elsődlegesen mozgásszervi rehabilitációs, kisebb 
részben pedig belgyógyászati és neurológiai betegek 
ellátása történik.

Kórházunkban mindösszesen 60 ágyon biztosítjuk 
a rehabilitációs ellátást.
A kórház belső területén korszerűen felújított 
rehabilitációs komplexumban 45 ágyon 
elsősorban baleset, csonttörés, mozgásszervi 
betegség miatt végzett műtét utáni  rehabilitációra 
kerülhet sor. 
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Neurológiai Osztály

Osztályunk 25 ágyas, fő profilja a krónikus 
agyi vérkeringés okozta panaszok kezelése.

Carotis ultrahang, valamint hagyományos EEG mellett a video-
EEG vizsgálatok.

Járó beteg rendelések keretén belül neurológiai szakrendelés és 
EEG – EMG szakrendelés.

Az osztályon 3 fő szakorvos és 1 fő szakorvos jelölt dolgozik.
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Pszichiátriai Osztály

Osztályunk 35 ágyas, az enyhe szorongásos állapotoktól a hangulati zavarok teljes 
spektrumán át a pszichotikus kórformákig, illetve az addiktológiai betegek ellátására ezen 
belül elsődlegesen az alkoholbetegekére az osztály különösen nagy hangsúlyt fektet.

Diagnosztikus eljárások:
- pszichológiai tesztvizsgálatok
- műszeres vizsgálatok

Terápiáink
- farmakoterápia
- egyéni és csoportterápia  

3 fő szakorvos (neurológiai és pszichiátriai 
szakvizsgával) és 3 fő pszichológus látja el a feladatokat.
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Szülészeti-Nőgyógyászati és Újszülött 
Osztály

Osztályunk 15 ágyas, fő profilja a szülészettel kapcsolatos 
esetek ellátása.
Nemrég került kialakításra Intézményünkben az alternatív 
szülést lehetővé tevő szülőszoba.

Nőgyógyászati osztályos tevékenység: elsősorban az 
endoszkópos sebészet (laparoszkópia, hysteroscopia), valamint 
egynapos sebészeti ellátás keretében végzünk el számos 
műtétet.
A feladatot 6 szakorvossal és 3 rezidenssel látjuk el.
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Egynapos Osztály

- Jellemzően szemészeti szürke hályog műtétek
- Artroszkópos térdműtétek
- Kisebb sérvműtétek
- Gégészeti műtétek

Összesen 965 egynapos sebészeti 
típusú beavatkozás
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Dél- Dunántúli Sebészek Kongresszusa

Kardiológusok és Neurológusok Mohácsi 
találkozója

Tudományos élet

Dél- Dunántúli Gyermekorvosok Területi 
Szervezetének Kongresszusa

www.mohacskorhaz.hu Tel.:69/511-150                     E-mail:foig@mohacskorhaz.hu



Astellas-díj jelöltek a Mohácsi Kórházban:

Dr. Garainé Dr. Rajnai Ilona - szakmai jelölt
Dr. Brajka István - 35 év alattiak szakmai jelöltje
Dr. Montskó Péter Ph.D. - közönség jelölt
Dr. Kardos Mária Ph.D. - közönség jelölt
Dr. Takács József – közönség jelölt

Akikre büszkék vagyunk

Ifjú Kiválóság Díjat vehetett át Dr. Brajka István
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Családháló díj:

2017 szülészete a Mohácsi Kórházban

Dr. Hartmann Tamás főorvos vette át a díjat



Semmelweis Nap

Ünnepségeink

Kórházbál
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Richter egészségváros
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- Aneszteziológia és intenzív terápia
- Belgyógyászat
- Csecsemő -és gyermekgyógyászat
- Neurológia
- Ortopédia és traumatológia
- Pszichiátria
- Radiológia
- Sebészet
- Szülészet- nőgyógyászat

Az alábbi területekre várunk 
rezidenseket
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Nálunk mindenki számít!
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