
Történet: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórházban, 
Nyíregyházán 1963-ban alakult meg az Aneszteziológiai Osztály, mely a civil szférában 
Magyarországon az első, önálló Aneszteziológiai Osztály volt. 

Létrehozója Dr. Makláry Elek  osztályvezető főorvos, aki 1995 
októberéig, nyugdíjba vonulásáig állt az osztály élén. 1969-ben nyílt 
meg 4 ággyal, majd 1979-ben, új helyen 10 ággyal és 1985-ben az új 
sebészeti tömbben 12 ággyal az interdiszciplináris intenzív terápiás 
osztály, mely hosszú éveken át a megye egyetlen ilyen jellegű osztálya 
volt. A megye területén lévő 4 városi kórház betegeinek ez az osztály 
biztosította az intenzív hátteret. A kívánatosnál lassúbb fejlődés oka a 

krónikus orvoshiány volt, melyért részben az aneszteziológia szervezett egyetemi oktatásának 
hiánya, részben pedig az alacsony kereseti lehetőségek tehetők felelőssé. 

A szívós és kitartó munka eredményeként a szakmai elismerés és igény fokozatosan nőtt. Az 
egy szervezeti egységben és egy vezetés alatt álló aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály 
mind személyi mind felszereltségét tekintve fokozatosan megerősödött. A kilencvenes évek 
derekán már évi 15 - 16.000 érzéstelenítést végeztek az osztály orvosai. Utóbbi 2-3 évben az 
osztály által végzett érzéstelenítések száma meghaladta a 19.000-et. Az osztály két ízben, 
előbb 1969-ben, majd 1982-ben szervezett meg és adott otthont Nyíregyházán nemzetközi 
részvételű országos kongresszusnak, melyeken mindkét esetben több százan vettek részt. 
1969-ben az osztály vendégei voltak Sir Robert Macintosh és H. Epstein oxfordi 
professzorok, akiknek altatási metódusát Makláry főorvos először alkalmazta 
Magyarországon. A két kongresszus alkalmával Nyíregyházán kapták meg a Magyar 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság tiszteletbeli tagságáról szóló oklevelet dr. Otto 
Mayrhofer bécsi professzor 1969-ben, aki abban az időben az aneszteziológusok 
világszövetségének főtitkára majd elnöke volt, valamint dr. Karl Hutschenreuter professzor, a 
saarvidéki egyetem (Homburg/ Saar) tanára és a német Berufsverband Deutscher 
Anästhesisten társaság elnöke. 

1995. október - 2010. szeptember között Dr. Kiss Julianna főorvos állt osztályunk élén, aki 
szakmai tevékenysége elismeréseként 2004-ben Pro Sanitate díjat kapott. 

Ebben a 15 évben az egyre nehezedő gazdasági környezet ellenére az osztály szolgáltatásai 
iránti igény folyamatosan nőtt. A fokozódó elvárásoknak stabil, jó szakmai színvonalon 
kívántunk eleget tenni. A fluktuáció ellenére az orvoslétszám az országos átlagnál 
kedvezőbben alakult, a szakma szinte teljes palettáját felölelő tevékenységünk a fiatal 
orvoskollégákat idevonzotta. 

Nagy forgalmú aneszteziológiai járóbeteg szakrendelést szerveztünk és működtetünk, jó 
tárgyi feltételrendszer mellett évente közel 20 ezer aneszteziológiai beavatkozást végzünk. 
Minőségi javulást a regionális anesztézia területén értünk el. A komplex aneszteziológiai 
ellátás keretében biztosítjuk a 8 ágyas postoperatív őrző orvosszakmai ellátását. 

2007-től két részlegen, 22 ágyon végzünk intenzív terápiás ellátást. Megbízható szakmai 
szinvonalat a jól felkészült, elkötelezett, orvos- és szakdolgozói munkacsoport garantál. 

A szervdonáció területén végzett eredményes munkánkért az intézmény három alkalommal 
nyerte el az “Életet ajándékozó kórház” kitüntető címet. Tudományos aktivitásunk élénkült, 
országos, regionális,- és helyi szakmai fórumokon előadásokkal jelentünk meg.Az országos és 



regionális szakmai szervezetek munkájába aktívan bekapcsolódtunk. A DEOEC-hez rendelten 
résztveszünk a szakorvosképzésben és továbbképzésben. 

2010 szeptemberétől Dr. Antek Csaba osztályvezető főorvos irányítja az osztály munkáját. 

Valamennyi munkatársunk célja, hogy megfeleljen a szakmai kihívásoknak és betegeink 
elvárásainak.  

 

Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály (AITO) alapvető feladatai a 
következők:  

• Érzéstelenítést biztosít bármely műtéthez, illetve diagnosztikus beavatkozáshoz. 

• Aneszteziológai Ambulancia keretén belül végzi a műtét előtti altatóorvosi szakvizsgálatot. 

• Az intenzív osztály biztosítja az intenzív kezelést, ápolást és megfigyelést a veszélyeztetett 
állapotú (pl. többszervi elégtelenségben szenvedő) betegeink részére. 

• Újraélesztési készenlétet biztosít a kórház területén működő osztályok részére. 

• A Debreceni Egyetemmel közösen, részt vesz a szakorvos és szakasszisztens képzésben 
 
Az AITO orvosai és asszisztensei évente közel 3000 műtéti érzéstelenítést végeznek, összesen 
hat, európai színvonalon felszerelt műtőben. Az aneszteziológiai munka során mind az 
általános, mind a regionális érzéstelenítési technikákat rutinszerűen alkalmazzuk. A műtéti 
érzéstelenítésekhez szükséges eszköz és műszerparkunk minden igényt kielégítően korszerű, 
így munkánkat többek között nagy tudású altatógépek, monitorok, gyógyszeradagoló pumpák 
segítik.  

A kiválóan felszerelt és a kor követelményei szerint átépített és felújított hat ágyas intenzív 
osztályon évente átlagosan 150-170 beteget kezelünk. Rendelkezünk minden, az intenzív 
ellátáshoz szükséges eszközzel (pl. lélegeztetőgépek, központi monitorrendszer stb.), valamint 
rutinszerűen alkalmazzuk az intenzív betegellátásban alkalmazott kezelési eljárásokat is (pl. 
artériás vérnyomásmérés, keringési és folyadékstátus invazív monitorrozása stb.).  

Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály munkatársai a betegek és szakmájuk iránti 
elhivatottsággal, a mindenkori fokozott elvárásokat teljesítve végzik munkájukat. 

 


