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a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban 

„Így dolgozunk mi”





A magyarországi egészségügyi reform 
eredménye:

A 214 éves Szent Rókus Kórház és Intézményei
2007. április 1-től a 2006. évi CXXXII. törvény 
alapján az egészségbiztosító által a társadalombiztosítás 
keretében finanszírozott szakellátási kapacitások 
felosztásra és a hozzárendelt ellátási területek 
meghatározásra kerültek.
Ennek során a Szent Rókus Kórház és Intézményeinek 
szakellátása:

» 88 krónikus ágy
» 212 rehabilitációs ágy
» Járóbeteg szakellátás

AKTÍV ÁGY NULLA  
korábban 625 ágy volt – abból 545 aktív



Ebben a helyzetben pályáztuk meg az egynapos 
sebészeti ellátást:

Intézményünk jelenleg az egyik legnagyobb, 
évi ötezer egynapos műtétre rendelkezik szerződéssel. 

USA-ban a műtétek több, mint 80%-a, 
EU-ban 40-50%-a történik ebben a formában. 

USA teljesen más infrastruktúra, de Magyarország 
EU tagállam, ennek ellenére nálunk még mindig 
gyerekcipőben jár az egynapos ellátás.

Kitörési pont válsághelyzetben



Egynapos sebészeti beavatkozás:
Előre megtervezett, előjegyzés alapján végzett, diagnosztikus
és/vagy terápiás sebészi jellegű tevékenység, melyet követően a
beteg néhány órás szakfelügyeletet igényel. A megfigyelési idő

áthúzódhat a következő napra is, deaz intézményben való
tartózkodás nemhaladja meg a 24 órát. Ezt követően a beteg
otthonában, hozzátartozói körében gyógyul tovább. A beteg
biztonsága nemlehet alacsonyabb szintű, mint kórházi ellátás
során.
A beavatkozás tervezett időpontját a beteg és az orvos közösen
határozza meg.
A beteg az egynapos beavatkozást szakorvosi javaslat alapján,
beutalóval veheti igénybe.
Az ellátás mindenki számára elérhető, aki rendelkezik érvényes
TAJ kártyával. Külföldiek illetve biztosítási kártyával nem
rendelkezők, térítés ellenében vehetik igénybe a szolgáltatást.
Az ellátás térítésmentes, csak a külön igényelt kényelmi
szolgáltatásokért kell fizetni.
Egynapos műtéti beavatkozást csak 5 év folyamatos szakmai
gyakorlatot szerzett szakorvos végezhet.



• Financiálisan olcsóbb ellátást biztosít, 
hiszen több járulékos költség csökken:

- Folyamatos ágykihasználtság

- 1 ápolási nap

- Kisebb rezsiköltség

- Hotelszolgálat lehetősége

Kialakításának oka



Kialakításának előnye I.

• Az aneszteziológia fejlődése lehetővé teszi, hogy
altatás után 6 órával már haza lehet bocsátani a
beteget.

• A műtéti technika fejlődése miatt a beavatkozás
kevésbé megterhelő.

• A halasztható műtéteket nemaz aktív osztály TVK
terhére, hanemegynapos sebészetben is el tudják
végezni.

• Csaknemmegszűnik a kórházi fertőzések veszélye



Kialakításának előnye II.

• Nagy könnyebbség a páciens és a
kezelőorvos számára is, hogy a
kivizsgálás Intézményünkben, helyben,
teljes körűen biztosított.

• Maximális biztonság (csak gyakorlott
szakorvos végezhet beavatkozást)

• Tervezett időpont (akut ellátás miatt
beavatkozás nemmarad el)

• Jobb körülmények

• Hozzátartozók körében gyors gyógyulás



A Szent Rókus Kórház Egynapos Sebészete

• 2007. július 24-től operálunk intézményünkben az
egynapos sebészet keretein belül.

• Fektető részlegünk 44 ágyas. Ebből négy
szubintenzív, monitorral felszerelt.
V.I.P. kórtermeink kétágyas, légkondicionált, tv-vel
ellátott szobák, apartman jellegűen kialakítva.
Jelenleg hat ilyen kórteremmel rendelkezünk.

• Szemészeti betegeinket külön részlegen fektetjük,
húsz ágyon, négyágyas kórtermekben, sajnos ezen a
részlegen nincs kórtermenként mosdó, nemenként
van 2-2 mellékhelyiség a folyosón kiépítve.

• Sebészeti, nőgyógyászati betegeink esetében minden
kórteremben van zuhanyzó, WC.



Az osztály jellemzői

• Részlegünkön 110 orvossal állunk szerződésben

Munkájukat 

– az esetmenedzser, 

– 5 ápolónő, 

– 5 műtős szakasszisztens, 

– 5 műtőssegéd, 

– és szakmánként egy-egy adminisztrátor segíti.







Hogyan kerül a beteg az Egynapos Sebészetre

• Ambuláns vizsgálat, szakrendeléseken

• Szakorvosi beutalás a kivizsgálásra

Előzetes műtéti időpont egyeztetése:

- beteg

- szakorvos

- esetmenedzser



Preoperatív kivizsgálás
RTG, EKG, Laborvizsgálat, aneszteziológiai vizsgálat, szükség szerint 

egyéb képalkotó

Osztályos felvétel
Orvosi vizsgálat, adminisztráció

Fektető részleg
A fektető részlegen az ápoló fogadja a beteget

Előkészítés, betegfogadás, monitorizálás, dokumentálás

Távozás
Általános sebészeti beavatkozások, valamint egyes nőgyógyászati műtétek 
(laparoszkópiák, mellsőfali hüvelyplasztikák, éleskés konizációk) után a 
páciensek az osztályon töltik az éjszakát, másnap reggel hagyhatják el 

kísérővel a kórházat. Amennyiben a páciens már ivott, evett, sétált és nincs 
panasza, az altató- és kezelőorvosa másképp nem rendeli, hozzátartozója 

kíséretében, a zárójelentés átvétele után elhagyhatja az osztályt. A 
zárójelentés tartalmazza szükség esetére az osztály, az operatőr, az 
esetmenedzser telefonos elérhetőségét, a háttérintézmények nevét, 

elérhetőségét.

Műtő
A műtétek általánosságban 9-től 14 óráig folynak. A páciens a műtőbe 

műtőssegéd kíséretével kerül. A műtőből, a beavatkozás végeztével 
fekvőkocsin illetve local beavatkozásnál ülőkocsin szállítják a kórterembe 
a beteget, illetve ha monitorizálás szükséges, a posztoperatív kórterembe.



Kiemelt figyelem a surveillance folyamat kialakítás ára

Más fekv őbeteg intézmény 
megkeresése

Esetmenedzser jelzése

Ápolási lap

Műtéti programAmbuláns lap, Összefoglaló 
zárójelentés

Jelentés elkészítése havonta 
OENO és BNO szerint

Dokumentáció

Beavatkozás

Beavatkozás

Beavatkozás



Műtétszámok alakulása (db)
2007. július 24- 2012. július 25-ig

(összesen 16672 db műtét)

nőgyógyászat             

5608

gasztro

255

gégészet

 217

szemészet     

8617

sebészet

 1973
szájsebészet

 2



Szövődmények száma 
2007. július 24- 2012. július 25-ig

az összes műtét számához viszonyítva:

36

16 672



Terveink, céljaink

A kórház jövőjét egy döntően egynapos sebészeti
intézetté, centrummá válásában látjuk.
Célunk – az egynapos sebészeti ellátás területén
– térségeket átölelve a fővárosi és pest megyei
lakosság egyre nagyobb arányban történő

ellátása.
Szintén terveink között szerepel, hogy bővítsük a
beavatkozások körét, más szakmákban is:
ortopédia, urológia.



Betegeink 99,9%-ban elégedettek 
ellátásunkkal, visszajelzésük és 

ajánlásaik alapján.



A kórház honlapján minden 

szükséges információt 

megtalálhatnak rólunk: 

www.rokus.hu

Ez a kép most nem jeleníthető meg.



Köszönöm figyelmüket!


