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2000 augusztusában megnyitotta kapuit Pásztón az ország első mátrix szervezeti felépítésű 

kisvárosi kórháza. A kórház teljes rekonstrukciója a 2004. január 26-i átadással fejeződött be, új 

fejezet nyílt a pásztói városi kórház történetében. Ennek megörökítésére, valamint az Almási grófok 

kórházépítő hagyományaira emlékezve a kórház új elnevezést kapott, és „Margit Kórház Pásztó” 

néven várja az ellátásra szoruló betegeket. A névváltozást arculatváltás követte, melynek keretében 

a magas szolgáltatási színvonal, emberbarát – betegközpontú szakellátás és igényes hotelfunkció 

jellemzi az intézetet. 

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény hatására a 

kórház struktúrája 2007. április 01-től alapvetően átalakult. A 125 korábbi aktív ágyból mindössze 

20 aktív belgyógyászati ágy maradt a döntően krónikus kapacitás mellett. Az átalakítással járó 

mintegy háromszáz millió forintos forráshiány válaszút elé állította a menedzsmentet, amely a 

tények ismeretében az „előre menekülés” mellett döntött. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a 

nem fekvőbeteg kórházi ágyon történő ellátási formák fejlesztése vált egyik fő törekvéssé: 

járóbeteg-szakellátás és egynapos sebészet fejlesztése és megerősítése, új szolgáltatások: 

pulzoximetria - alvásdiagnosztika előszűrő vizsgálat, prevenciós szűrés, 15 ágyas sebészeti mátrix 

profil (ez a szolgáltatásunk 2016-ban megszűnt) bevezetése.  

 

A struktúraátalakítás hullámai érték el intézményünket. A kormányzati akaratnak megfelelően 

2012. május 01 – től állami tulajdonba került a kórház, majd 2012. július 01-től és 2014. július 01 – 

től ismételten változott a fekvőbeteg struktúra. Az aktív fekvőbeteg ellátás megszűnt.  

 

A kórház osztályai:  80 ágyas Krónikus Belgyógyászati Osztály    

60 ágyas I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 

35 ágyas II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály  

   Egynapos sebészeti ellátás fekvőbeteg háttérrel  

http://www.pkorhaz.hu/


A Margit Kórház Pásztó küldetése és jövőképe 

 

A KÓRHÁZ missziója: Biztonságos, emberbarát környezetben, korszerű, magas színvonalú 

betegellátás, a munkatársaink megbecsülése, hagyományainkhoz híven kórházunk jó hírének 

megtartása. Vezetői szinten elvárt a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség 

érvényesülése és a minőségi munkavégzés. Alapvető küldetésünk a BETEGKÖZPONTÚSÁG, 

kiemelt minőségcélunk a BETEGBIZTONSÁG fokozása. Mindezt hatékony módszerek 

alkalmazásával, betegeink igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánjuk biztosítani. 

Ugyanakkor kötelességünk, hogy ezeket az igényeket a mindenkori szakszerűségi 

követelményeknek megfelelően összhangba hozzuk: 

 a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott diagnosztikus, terápiás és rehabilitációs 

módszerekkel, eljárásokkal, nemzeti és nemzetközi szabványokkal, 

 a törvényekkel, rendeletekkel, a hatósági és egyéb előírásokkal, 

 a betegek elvárásaival és igényeivel, 

 a költséghatékonyságot növelő intézményi intézkedésekkel. 

 

Melyek azok a tényezők, melyek garantálják, hogy a Margit Kórház Pásztó 

folyamatosan, a betegek döntő többségének elégedettsége mellett, a bezárás 

veszélye nélkül tudja biztosítani Pásztó és vonzáskörzete lakosságának 

egészségügyi szakellátását? 

 

 Korszerű, rekonstrukciókon átesett infrastruktúra, magas szintű hotelfunkció; 

 Törvény által engedélyezett kapacitáshoz igazított optimális szolgáltatási struktúra; 

 Intézetvezetés elkötelezettsége, missziós küldetése;   

 Intézményi stratégia: 2009-től a kórházvezetés döntéseinek célja már nem a „veszteség” 

minimalizálása, a „csődhelyzet” elkerülése, hanem tudatosan tervezett intézkedési tervben 

határozza meg a kórház rövid- és középtávú stratégiáját;  

 Tanúsított MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer, valamint MSZ EN ISO 

14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszer; 

 Humánerőforrás helyzete: engedélyezett szaktevékenységünkhöz igazított, minőségi 

ellátáshoz megfelelő létszám, alacsony dolgozói elvándorlás, kiemelkedően magas 

szakképzettségi arány, rész-, vagy főmunkaidős szakorvosok elkötelezett munkája; 

 Szakdolgozóink emberközpontú, humánus betegellátása; 

 Komplex intézkedés a betegbiztonság fokozása érdekében (tájékoztató honlapunkon); 

 Járóbeteg és fekvőbeteg kapacitások maximális kihasználása, a teljesítmény-bevétel 

optimalizálása; 

 Szolgáltatás-bővítés: pulzoximetria – alvásdiagnosztikai előszűrő vizsgálat, szűrővizsgálatok 

 Komplex informatikai háttérrel rendelkező, üzemgazdasági szemléletű, kontrolling terv-tény 

számokra épülő gazdálkodás és szoros likviditás ellenőrzés; 

 Saját bevételeink nominális értékének és bevételi struktúrán belüli arányának jelentős 

növelése segíti a bizonytalan mértékű OEP finanszírozás ingadozásainak kiegyenlítését; 

 Betegek részére nyújtott egyéb, nem egészségügyi szolgáltatásaink magas színvonala: XXI. 

századi kulturált hotelfunkció és tiszta környezet, ápolási segédeszközök, étkeztetés, 

kábeltévé szolgáltatás, telefonos elérhetőség, wifi, kerti sétány, Rekreációs központ;  

 Megfelelő PR tevékenység, az intézeti arculat gondos kialakítása (pl. betegtájékoztatók, 

kórházi honlap, tudományos rendezvények, sajtóközlemények, rehabilitációs kert kialakítása 

és ápolása, kórházi betegtájékoztató multimédiás rendszer, stb.); 

 2010 – 2015 között EU pályázatok keretében megvalósult projektek, melyek biztosították az 

amortizálódott infratsuktúra és eszközpark megújulását, a legkorszerűbb orvosi műszerek 

beszerzését, az informatikai rendszerünk korszerűsítését és betegelőjegyzési és beteghívó 

rendszer kialakítását, a Tüdőgondozó teljes felújítását és bekerülését a központi telephelyre. 

Utolsó fejlesztésünk 2015. decemberében fejeződött be; 

 



Kórházunk felkészült az új struktúra-szerkezetből adódó feladatokra. Betegeink számára 

biztosítjuk a magas színvonalú orvos-szakmai ellátást, modern ápolási módszereket, a mozgásszervi 

betegségek komplex rehabilitációs kezelését, családias jellegű kisvárosi hangulatot árasztó 

betegápolás megvalósítását. Manuális szakterületen 5 szakmai profillal rendelkező egynapos 

sebészeti ellátás mellett lehetőséget biztosítunk fizetős betegellátásra is kiemelt (VIP) körülmények 

között. Nappali ellátási egységet működtetünk az ambuláns infúziós és fizioterápiás kezelésekhez. 

2007-ben az intézmény gazdasági mélypontra jutott. Az új stratégia alapján hozott komplex 

intézkedések hatására 2008-ban helyreállt a kórház pénzügyi mérlege, gazdaságilag stabil helyzetbe 

kerültünk. 2009 februárjától nincsenek lejárt határidejű szállítói tartozásaink, az intézmény stabil 

pénzügyi helyzet mellett, megfelelő jövőképpel, tervezetten és hatékonyan működik. 

Intézményünk a hatékony működtetés, a magas színvonalú ellátás, szigorú, de igényes 

gazdálkodás eredményeként elnyerte 2010-ben az „Év Kórháza 2009” szakmai elismerést. 

 
Fekvő- és járóbeteg gyógyító-ellátó, megelőző tevékenység jellemző területei 

 
I. MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY 

Vezető főorvos: Dr. Karsay Ferenc 

 

II. MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY 

Vezető főorvos: Dr. Guba Marianna 

 

2007. április 1-től intézményünk fő profilja a mozgásszervi rehabilitáció. Magasan képzett 

szakorvosi irányítás mellett 95 ágyon működött a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály.  

A törvényi előírásoknak megfelelve 2014. július 01 – től az osztály kettévált. A zöld épület I. 

emeletén működik 60 ágyon az I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, míg a II. emeleten a 35 

ágyas II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály kezdte meg működését. Mindkét osztály a megye 

egyik legmodernebb épületével, felszereltségével biztosítja a rehabilitációt, az egészség és szociális 

jólét érzetének a visszaadását. Szakorvosi felügyelet mellett jól képzett gyógytornászok, masszőrök, 

fizikoterápiás asszisztensek végeznek komplex általános és mozgásszervi rehabilitációt. 

Intézményünkben a fizioterápia és gyógytorna tevékenységek mellett hidroterápia és masszázs 

segíti a betegek mielőbbi gyógyulását.  

 

Osztályaink fő profilja a degeneratív jellegű ízületi megbetegedések között a gerinc betegségeinek 

rehabilitációja és az alsó végtagi ízületi protézis műtétek korai rehabilitációja. Munkánk színvonalát 

jelzi az Országos Gerincgyógyászati Központtal és az Uzsoki utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai 

osztályával kialakított együttműködés, melynek keretében ezen nagy szakmai tekintélyű 

intézményekben kezelt betegek rehabilitációjára kiemelten javasolják intézményünket.  

 

Kapacitásunk és szakmai repertoárunk lehetővé teszik a festői környezetben, 2-3-5 ágyas 

összkomfortos, valamint kiemelt színvonalú 2 ágyas (színes televízió, hűtő, telefon, internet, 

Billerbeck ágynemű, egyedi étkezés) kórtermekben a területen kívüli betegek kezelését is. Az 

osztályok kiválóan felszereltek, a rehabilitációhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. 2013-

ban uniós pályázat eredményeként új rehabilitációs szárnnyal bővültünk, ahol a tornaterem, 

fitneszterem mellett egyéb rekreációs lehetőségek is várják a gyógyulni vágyókat. 

 
KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY 

Vezető főorvos: Dr. Szarvas Katalin 

 

Az osztály összesen 80 ágyon két részleggel működik. Az új épület II. emeletén a belgyógyászati 

jellegű 20 ágyas krónikus részleg, míg a régi épület I. szintjén a 60 ágyas krónikus osztály található. 

Itt kerülnek elhelyezésre a hosszabb idejű kezelést igénylő, krónikus betegségben szenvedő 

betegek, valamint a belgyógyászati krónikus betegségben szenvedők. A rendelkezésre álló 

hotelfunkció biztosítja a gyógyulás lehetőségét és betegeink emberi méltóságának megőrzését.  



EGYNAPOS SEBÉSZET 

Vezető főorvos: Dr. Szabó Irén 

 

Szakmai összetétel: Intézményünk egynapos sebészeti tevékenységre érvényes finanszírozási 

szerződéssel rendelkezik az alábbi szakmákra vonatkozóan: 

 Gasztroenterológia 

 Sebészet 

 Szülészet – Nőgyógyászat 

 Szemészet 

 Traumatológia 

Szakmai folyamatok: Tevékenységünket a kórház „Egynapos sebészeti ellátás komplex 

protokollja” minőségügyi dokumentum alapján végezzük. A protokoll deklarálja az ellátás célját, 

alapelveit, tartalmazza a szakmai programot és a teljes ellátás menetét. A folyamatszabályozás 

kiterjed a praeoperatív szakasz: járóbeteg szakellátás, az operatív szakasz, valamint a posztoperatív 

utógondozási szakasz feladataira. Az ellátás koordinálását diplomás ápoló eset menedzser végzi, a 

műtéti programot az aneszteziológus főorvos állítja össze. Az egynapos sebészeti ellátásokra külön 

struktúrát alakítottunk ki. 

 
MŰTŐ 

Vezető főorvos: Dr. Szabó Irén 

 

A korszerűen kialakított és felszerelt műtő az egynapos sebészeti és sebészeti mátrix ellátás 

tevékenységekre biztosít lehetőséget. Az egységben több különálló műtő található: szeptikus, 2 db 

aszeptikus és nőgyógyászati kisműtő, melyekkel a sterilitási szabályok magas szinten teljesíthetőek. 

A műtők jól felszereltek, modern altató gépek és helyszíni röntgen-felvétel készítésére is alkalmas 

röntgenkészülék található. 

 
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS 
Járóbeteg ellátás vezető főorvos: Dr. Földi András 

 

Megújult környezetben, emberhez méltó körülmények között, korszerű informatikai és 

diagnosztikai eszközök segítségével fogadjuk a járóbeteg szakellátásra érkező betegeinket az új 

Szakrendelőben és a kórházi zöld épület földszintjén. A fő- és részállású szakorvos kollégák mellett 

jól képzett szakdolgozók biztosítják a megfelelő színvonalú ellátást. A rendelésekről és a rendelési 

időkről bővebb információt honlapunkon találnak.  

 

RADIOLÓGIA és ULTRAHANG 

Vezető főorvos: Dr. Szabados Tamás 

 

Az osztályon tapasztalt, nagy gyakorlattal rendelkező radiológus szakorvosok végzik a 

vizsgálatokat. 2015 év elejétől primer digitális röntgenkészülék segíti a pontos és megbízható 

diagnosztizálást. 2016. év elején újabb átvilágító/felvételező digitális röntgen készülék került 

beüzemelésre. A 2010-ben beszerzésre került nagyteljesítményű színes Doppler ultrahang 

készülékkel a következő szervek vizsgálhatók: pajzsmirigy, máj, epehólyag, hasnyálmirigy, lép, 

vesék, húgyhólyag, méh, petefészek, hasi és perifériás erek, felszínes lágyrész elváltozások, 

csecsemő csípők, komplex ízületi UH diagnosztika. A 2010-ben kialakított PACS rendszer 

biztosítja a gyors és biztonságos vizsgálati lehetőséget.  

 

TÜDŐGONDOZÓ 

Vezető főorvos: Dr. Füleki Margit 

 

2013 őszétől a pulmonológiai szakellátás (gondozó, szakrendelés és allergológia) a kórház 

telephelyén, új rehabilitációs épületben zajlik. Teljesen felújított eszközpark, új analóg 

röntgenberendezés, sóbarlang, légzésfunkciós diagnosztikai eszközök, betegbehívó rendszer 



biztosítják a korszerű szakorvosi munka hátterét. A krónikus betegek számára a pulmonológiai 

rehabilitáció feltételei is biztosítottak. 

 
NAPPALI ELLÁTÁS 

 

A korszerű, a lakóhelyhez közeli betegellátást biztosítja a kúraszerű infúziós és ambuláns 

fizikoterápiás kezeléseket nyújtó Nappali Ellátási Egységünk, ahol szakdolgozónk ápolásszakmai és 

fizioterápiás tevékenységeket végez kulturált, nyugodt körülmények között, megkönnyítve ezáltal a 

gyógyuláshoz és kezeléshez jutás feltételeit. 

2016. február 01 – től otthoni szakápolási tevékenységünk finanszírozási szerződés hiányában öt év 

tevékenység után megszűnt, ezen alapellátási feladatot továbbiakban nem végezzük. 

 
INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR 

 

Intézeti gyógyszertárunk lakossági officinája - Margit Patika – a Szakrendelő 2010-ben átadott, új 

épületének földszintjén található. Betegek számára rendszeres akciókkal és kedvezményekkel 

igyekszünk elviselhetőbbé tenni a gyógyszeres kezelés költségeit. Egészségnevelő, prevenciós 

szűrő programokat szervezünk. A patika a városi ügyeleti ellátásban is részt vesz. 

 

REKREÁCIÓS KÖZPONT 

 

2014. október 01 – én megnyitottuk Rekreációs Központunkat, ahol a betegek, kórházi dolgozók és 

a lakosság új építésű, kulturált, igényes környezetben vehetik igénybe az alábbi szolgáltatásokat: 

 Fitneszterem: futópad, szobakerékpár, elliptikus tréner, Flabélos, Oto Chili 

 Masszázs helyiség: Jade-köves masszázságy, masszázsfotel 

 Infraszauna: 1 db egyszemélyes és 1 db négyszemélyes szauna 

 Sóterápiás helyiség 

A Rekreációs Központ az új Rehabilitációs szárny (Tüdőgondozó – fehér épület) harmadik szintjén 

(II. emelet) található. A szolgáltatásokat előjegyzéssel lehet igénybe venni. Előjegyzés kérhető 

nyitvatartási időben a következő telefonszámon: 06-70/371-2931. 

 

 

Pásztó, 2016. május 17. 

 

     Tisztelettel: 

         Dr. Boczek Tibor 

               főigazgató 


