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A ldadvány megjelent az 1922-ben épült dorogi kórház 90. évfordulójára.
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A Dorog és térsége egészségügyi intézményrendszerének központi részét képező kórház,
szakorvosi rendelő, háziorvosi ügyeleti központ, mentőállomás története igen régre nyúlik
vissza.

Fotó: Dr. Szentgyörgyi Kálmán, Mandusitz Zsuzsanna,
Mudrák Attila, Bencze László, Hír József, Szíjártó Árpád

„Az 1840-es esztendő fontos eseménye a Társláda („Bruder-kassa") megalakulása, amely a
Dorogon nagyhagyományú önsegélyezés első szervezett formájának tekinthető'', olvasható
a történelmet idéző sorokban.
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A sok fontos esemény közül azért emelem ld a társláda megalakulását, mert ez számomra
a minden társas, társadalm.i cél megvalósításához szükséges alap, a közös szándék, a közös
akarat kifejeződésének legszebb példája .
A társláda alkalmas volt a bányász élet közös kockázataiból fakadó, családokat, egyéneket
sújtó vészhelyzetek, károk enyhítésére.
A mi

időnkben

a társláda új tartalmát fedezhetjük fel.

A társláda lehet maga a város.
Dorog Város Önkormányzata köszönetet mond azoknak a személyeknek,
akik az adatok és a könyvben
reprodukált dokumentumok közléséhez hozzájárultak:

Bakonyi István, dr. Bán Teréz, Bende György, dr. Bohár László, dr. Csontos Edit,
dr. Csőkör Zoltán, dr. Dávid Dezső, dr.Elekes Zoltánné, dr. Erős Miklós,
ifj. dr. Dubay Miklós, Gáthy Barnabás, dr. Gömör Béla, dr. Gréger Ottilia,
Geiszler József, dr. Horváth Gabriella, dr. Janáky Judit, Kahle Magdolna, Kelemen Erzsébet,
dr. Korompay Anna, Kovács ~ajos, dr. László Viktorné, Magyar Gáspár,
dr. Mersány Gézáné, dr. Moró Agnes, Morva László, dr. Mosonyi Lászlóné,
dr. Pák Gábor, dr. Pák (Putz) György, dr. Perényi István, dr. Pezderka Miklós,
Puchner Alajosné, dr. Révay Gábor, Solymár Judit, dr. Szállási Árpád, Szedő Józsefné,
dr. Till József, dr. Tittmann János, dr. Tóth Katalin,
dr. Varga Győző, Vigné dr. Plank Zsuzsanna.

Dorog egy olyan társláda-közösség, melybe mindenldnek lehetőségétől,
kell adnia értékeinek arányos részét a közös gyarapodás érdekében.

erejétől függően

be

Az értékek mérhetőek pénzben is. Adóink, támogatásaink, hozzájárulásaink nem lebecsülhető fillérei, forintjai ezek. Lehet, hogy ezt felülmúlja barátságaink, rokonságaink, társaságaink, városi kapcsolataink emberi szövetének értéke.

Napi munkánk, fizikai, szellemi alkotásaink, egyesületi, alapítványi és egyéb szervezeti cselekvéseink, egyéni kulturális, alkotó megnyilvánulásaink színes halmaza gazdagítja a dorogi
társ ládát.
Nincs gondoskodó állam, nincs is szükség mindenki fölött és helyett döntő központi politikára. Az önerő, az önsegély képességében rejlik a közös célok megfogalmazásának és megvalósításának ereje.
Ez a társláda történelmileg hitelesített, valódi tartalma, melynek gyarapítása m.a éppoly
fontos feladatunk, mint amilyen volt elődeink számára 1840-ben.
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A BÁNYAEGÉSZSÉGÜGY TÖRTÉNETE
Selmecbányai bányakórház
A bányászat-kohászat sajátos egészségkárosító hatásaira már az egyiptomi, később görög és
római feljegyzések is rámutatnak. Így például Hippokratész már ismerte a bányászok nehézlégzését, hasgörcsökkel is járó betegségét (az ólommérgezést). Sok hasonló utalást, többé-kevésbé pontos leírást találhatunk mind a betegségekről, mind a bányászat balesetveszélyéről
nemcsak a szaldrodalomban, hanem az irodalmi alkotásokban, az egyes népek mondáiban
is. Napjainkban az önálló magyar bányaegészségügy kezdetének az 1245. évet tekinthetjük,
mert a közvetett bizonyítékok alapján feltételezhető, hogy Selmecbányán ebben az évben
épült meg a Szent Erzsébet Bányakórház. A bécsi udvari ka1nara 1601. március 31-i leiratában már szerepel a selmecbányai bányaorvosi beosztás. A selmeci irattárban azonban csak
1612-ben található Puch Mátyás bányaorvos kinevezéséről szóló adat 1 .

KÓRHÁZTÖRTÉNET DOROGON
I. RÉSZ
AZ ALAPVETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
1840~1922

Az „ 1840-es

esztendő

fontos eseménye a Társláda („Bruder-kassa") megalakulása, amely a
Dorogon nagyhagyományú önsegélyezés első szervezett formájának tekinthető. "2
A betegek akkori ellátása csak orvosi rendelésből, valamint gyógyszerellátásból állott, mert
az ápolásra és gyógykezelésre szorulókat az esztergomi kórházban helyezték el (az 1739-ben
alapított esztergomi kórház 64 ággyal, a szegények háza pedig 16 ággyal kezdte meg műkö
dését). 3
A dorogi bányászok egészségét 1882-től dr. Renner Samu sebész orvos és dr. Hüke Kálmán
bányaorvos felügyelte, ald „ 1896-tól a Betegsegélyző Pénztár orvosa Dorog, Úny, Kesztölcz,
Leányvár, Csév, Kirva, Csolnok községekben" 4 (sírja a dorogi temetőben ma is látható). 1893tól a dorogi bánya jó széntermelésének eredménye az volt, hogy a súlyosabb betegek gyógyításáért az Esztergom város kórházának megfelelő szegényházat fűtőanyaggal tudták ellátni.
1896-ban az új dorogi Társulat (Esztergom-Szászvári Kőszénbánya Rt.) az első kórházat 12
ággyal Ó-Tokodon építette. Az orvosi ellátást dr. Rauscher Zsigmond bányaorvos és egy ápoló biztosította. Az önellátását biztosító lds kórháznak „Isteni Gondviselés" néven gyógyszertára (tulajdonosa Havady Dózsa Árpád bajnai gyógyszerész) és külön hullaboncoló helyisége
volt. 1898-ban tovább bővült Dorog és környéke fekvőbeteg ellátása, Annavölgyön 10 ággyal
hasonló intézmény épült. 1900-1902 között Dr. Rauscher Zsigmond Dorog bányaorvosa, ald
az akkori idők helyi társadalmi életének ismert szélyisége volt, (itt született György nevű

1 Szalai László (2003)
Tóth Tibor ( 1981 ), 17. o.
3 Szállási Árpád ( 1986)
4
Osvai László (200), 37. o.
2
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fia, később jeles festőként vált ismertté Európa-szerte.) olvasható egy tudósításban az Esztergom és Vidéke 1901 január 4-i számában: ,,A doroghi kaszinó bálja, címmel: „Nagyon jól sikerült a
doroghi kaszinó ezidei farsangi estéje, 111eb1en számos s eló1celő közönség Fett részt. A bál sikere Rauscher

„Dr Hiike Kálmán családi
sírboltja" a dorogi temetó'hen
Felső néJJ: „Dr Hiike Kálmán 1845-1910"

a kórházvonatok, a három kórház egyszerre megtelt. Gondoskodni kellett új helyiségekről.
Így lett „tartalék kórház" a Szent Anna zárdából, a gimnáziumból, a reáliskolából, a papneveldéből, a kanonold házak második emeleti helyiségeiből. Az esztergomi „tartalékkórház" I.
osztály vezetőfőorvosa dr. Mosonyi Albert volt.

Rauscher GJ1örgy: Apám; olaj, 1926.

Zsigmond bá11jJaor11os érdeme. A táncrend jól betartva,
ki71J1últ hajnal hasadtáig. A négyeseket 24 pár táncolta.
A tapalávaló legropogosabb csárdásokat Sándor Zenekara kitartóan húzta„."

I. világháború
1914~1918

1914-ig a bányaegészségügy felügyelete, Dorog és
környékének betegellátása zavartalan volt.

D1: lvlos011jJi Albert az I. osztáb1
vezetijőo111osának a tudo111á11J1os
közlemé71J1e, 1916

()

()

Röviddel az I. világháború kitörése után, már annak kezdetén a vármegye egész területén, így Dorogon is az egészségügyi ellátásban gondok jelentkeztek. Esztergom városa volt az a hely; amely a
harctéri sebesültek és a betegek számára szakszerű
ellátást biztosító kórházzal (Kolos kórház, Érseki Vöröskereszt és a csapatkórház) rendelkezett.
1914. augusztus végével egyre sűrűbben érkeztek

Ó-tokodi járvá11J1kórház heb;színrajza ( 1916)
„ 1914 szeptemberében az esztergomi fogolytáborban (Esztergom-tábor, ma Esztergom-kertváros) kolera és „foltos hagymáz" járvány jelentkezett, ezért sürgőssé vált a megye területén a táborhoz közel fekvő járványkórház ldjelölése, így esett a választás - 1916-ban - a
tokodi bányatelepnek akkor lakatlan munkástelepére, hogy ide szállíthassák a járványos betegségben szenvedőket." 5
1917-ben az ó-tokodi járványkórházat Esztergom-táborban (Esztergom-kertváros) és Annavölgyön is újabb elkülönítő felállítása követte. (A tábori járványkórház parancsnoka dr.
Grósz Dezső honvéd főorvos volt, ald a háború előtt Annavölgy bányaorvosa, a háború után,
1922-től Sárisáp körorvosa volt.) 6·
A kórházak és a felállított elkülönítők mind megteltek, ezért a Társpénztár 1918. évben a
járványkórházak tehermentesítésére Dorogon 16 ággyal működő fertőzőkórházat létesített,
dr. Mosonyi Albert bányafőorvos felügyeltével. Személye külön említést érdemel, mert a
háború után az 1920-as-30-as években a dinamikusan fejlődő Dorog és környéke egészségügyének úttörő egyénisége volt, ald tudományos megfigyeléseit számtalan közleményben
közreadta.
5

Janáky ( 1941)

6 Uo.
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Járványkórház
Magánkórház

Dorog, Komárom megye.

Fenntartó: SALGÓTARJÁNI
KŐSZÉNBÁNYA R.T. DOROGI
TÁRSPÉNZTÁRA

Alapítási év: 1918.

A bánya altiszti telepén a bányakórház közelében 1300 négyszögöl területen
áll a földszintes téglaatakú kórházépület, benne kórtermek, konyha, éléskamra,
ápolónői szoba és mellékhelyiségek; továbbá egy kisebb melléképület, benne a
3
mosókonyha és raktár. Beépített légköbtartalma: becslés szerint 1OOO m . A kórház a
vasútállomástól autóval 2-3 perc, kocsival 5-6 percig tartó úttal érhető el.

.'
1

BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS

A Bá11)1a

Társpénztárfertőző

Bajor Ágost: lvlos01ryi Albert
portréja; grafika, 1930

(ján;á11J1 )kórházának tenmtjza Dorogon 1918

Egyik írásában így emlékezik: „A dorogi bá11J1ászok közt való
gyakorlatom fo01amá11, ahol 36 éJJeJ1 át három egymást követő nemzedéknek JJoltam az 01vosa,
szokásommá Pált, hogy
nemcsak az aktuális panaszokra JJ011atkozólag
kérdeztem ki őket, hanem
hogy az egyén egész fizikai és pszichikus státuszát
megisn1e1je111,
megpróbáltam ó1cet teljes
egyéniségiík őszinte feltárására ráJJezetni."
(Emlékét a nevét viselő dorogi Gondozási
Központ őrzi.)

D1: Moso11J1i Albert tudomá11J1os lcözlemé71J1e a dorogi já11;á11J1kórházból 1932

Vizsgálati berendezkedések: Igen tökéletesen felszerelt laboratórium,
röntgenberendezés, könyvtár.
Egyéb: A kórház telkén rk. Kápolna, de ezt a járványkórház betegei nem
látogathatják. Szükség esetén a bánya lelkésze látogatja meg a betegeket.

Befogadóképessége összesen 22 ágy , 5 betegszobában.

BETEGFORGALOM

Az ápolási napok száma . . . . . . .6.358
Felvételezett. . . . . . . . . . . . . 236
Elbocsáttatott . . .. . . . . . . . . . . 215

Meghalt. . . . . . . . . . . . . . . .
8
Az ápolt betegek száma . . . . . . . 246

Fontosabb intézeti tevékenység:
Tályogmütétek. ·
Empyemaműtétek.

')

ÜZEMI BERENDEZÉSEK
A kórház betegeinek élelmezését a nagy kórház konyhája látja el, ennek
főzőkonyhája széntüzelésű.

Kézi mosás:
Kályhafűtés.

Felhasznált évi tüzelőanyag-mennyiség:
260 q dorogi és tokodi szén, egységára . . .
2.50 P és 3 % forg. Adó
69 q bányatelepi tűzifa, egységára. . . . . 2.60- 3.20 P
Világítása: villany. Elektromosáramának rendszere: váltóáram. Periódus
száma: 50. Feszültsége: 120 Volt. Az. áramot a Dorogi Villamos Centrálé adja.
Egységára: Kw. 3-4 fillér.
Vízellátása: Bányatelepi vízvezeték, díjtalanul szolgáltatott vízzel.
Vízvezetéki és csatornázási berendezések: 5 mosdókagyló, 1 fürdőszoba, 2
klosetülés. A szennyvíz elvezetése csatornán keresztül történik. A szemetet a telep
egyéb szemeteivel _együtt a telepen kívül bizonyos talajsüllyedések kitöltésére
használják fel.

D1: Schmidt Sándor
1920-as éJJek

Amikor 1917-ben a járványkórház felépítését elhatározta a
Társulat, dr. Schmidt Sándor bányaigazgató már akkor szükségét látta egy általános kórháznak, amelynek a megvalósítását a bányatársulat vezetői is támogatták. A 40 ágyas „emeletes kis kórház" tervezésére Mende Valér építészmérnököt
kérte fel, akit még petrozsényi szalu11ai munkája kapcsán ismert meg, ahol a fiatal építész
a petrozsényi rnunkáslakótelep és később 1914-1915 között Dorogon a Bányász-fürdő
terveit, valamint 1917-ben az
Esztergom-Szászvári Kőszén
bánya Rt. dorogi kórháza tervrajzát is elkészítette.

Mende Valér építész
1910 körül
A telek, amelyen a kórház
épült, Dorog község
24 gazdájáé volt. A Társpénztár a tulajdonjogot 7000
pengőért vásárolta meg. A
kivitelezés azonban a háborús idők miatt elmaradt, de
Mende Valér építész sem érhette meg terveinek megvalósulását, mert - a háborúban
szerzett betegségében
- 1918. január l-jén
Bécsben meghalt.
később

SZEMÉLYZET
Orvosok:

.

Bányafőorvos

. dr. Mosonyi Albert

Ápoló személyzet: 2 világi ápolónő.
Egyéb személyzet: 1 mindenes.
A dorogi járJJá11J1kórház adatainak összesítése a magyar gyógyintézetek éJlkö1l)JJléhen
1934-hen

A Mende Valér által ten1ezett kórház terJJrajza:
főhomlokzat 1917, II. 17.

Esztergom- Szászvári
Rt. dorogi
kórházának ten1mjza:
hátsó homlokzat
1917. II. 17.

Kőszé11há11Jm

A KÁPOLNA TÖRTÉNETE

ASZENTBORBÁLABÁNYAKÓRHÁZ
1922ml949

~.

A háború után, 1922-ben megépült Bányászkórházról a
Bányászati és Kohászati Lap így ír: "Bányakórház avatás Dorogon. Az Esztergom-Szászvári Kőszénbá11J1a Rt. solc
millió lcöltséggel teljesen modem lcórházat épített és rendezett be
40 beteg elhe[yezésére Eszte1gom megye bá1ryáinalc lcözpontjában,
Dorogon 7 Egy emeletes hatalmas épületben a modem higiénia
minden lcövetelmé11J1eivel gazdagon fölszerelt lcórházban a betegszobákon lcívül röntgenhe[yiség, fürdó1c, míítőterem és 0111osi lakás
ll)lert elhe01ezést. Egy lcórházi fő01110s, aki egyszeres mind operatő1;
FöldeSSJl Tibor d1: és egy kód1ázi segédo111os, Tilesch Zoltán d1:
látják el a kórház munkáját. Az ápolást 10 ápolónő végzi. A RészVé71)1társaság a felszerelt kórházat a Bá11Jm-Társpénztámak ajándékozta, me01 a gyógykezelésre szoruló tagjai részére fog szolgálni,
de ll)litJJa áll a kórház a JJidék más betegei részére is, amem1J1iben
féró11el01el rendelkezik.

A kórházparkban lombos fáktól övezetten áll a dór stílusú oszlopokkal díszített (ravatalozónak tervezett) épület, a kórház kápolnája, mely a betegek és a Szent Vince rendi apácanővérek részére épült.

Karikatúra d1: Tilesch Zoltánról
1935 a bá11J1alcaszi11ó albumából

A kórház ii1111epé01es felavatása j hó 12-én, vasámap délelőtt
volt, amikor is Reimmm Emő d1: fó1Já11Jmtanácsos bá11Jmigazgató,
a bá11J1a mérnöki kara és tisztJJiselői, valamint bá11J1a11nmkásai
réswétele mellett Csernoch János d1: hercegprímás, aki Reviczl~y Elemér járási főszolgabíró kíséretében
jelent meg, szentelte fel az összes he01iségeket, tartott misét a házi kápolnában és mondott szép beszédet
a kórház alapításáról és nemes, emberszerető rendeltetéséró1. A kórház
fenntartásáról a Réswé11)1társaság
gondoskodik. A kórház felszerelését a
Budapesti Amerilcai Misszió JJezetője,
Pedlow kapitá11J1 adta át a bá11J1ának, hatalmas szénnmlll)liség ellenében, ame01et a budapesti kórházak
fíítésére ajánlottak fel. A kórház az
avatáson a bá11J1ászolc JJédőszentjéről
elnevezve a Szent Borbála nevet kapta, ezzel is kifejezve a dorogi bá11J1ászság testi gyógyulásának remé71J1e mellett a hitélet igé71)1ét, a lelki gondozás
szükségességét. " s

:JOBB olDAL.1- HOHLOkZ/\r:

A ravatalozónak te111ezett, kápolnának épült teJwajz 1920 körül

D1: Csemoch János hercegprímás felszenteli
a kórházépületet 9

~ A,40 á~as ,kórház, ekkor még elsősorban baleseti betegellátásra szolgált (a szerk.
Banyakorhaz avatas Dorogon ( 1922).
9
A Dorogi Munkásotthon Onművelő és

Önsegélyző Egyesület tíz éve ( 1939.) 24. o.

A kórházkápolna
1922
megjegyzése).

//

A dorogi bányászság hitéletének irányítása - a Bányatemplom felépüléséig ( 1929) - Dorog
község plébániájának lelldpásztori hatáskörébe tartozott. Eleinte csak a kórházzal kapcsolatos kápolna szolgálta a lelld gondozás lehetőségét. A kápolnában „A betegek lellei ápolását a naponta mondott miséJJel és jelenlétéJJel ZsigoJJics Béla btÍlljJalellcész, JJagy segédlelkész JJégezte. Vasár- és ün11ep11apokon reggel fél 7-k01; hétköz11apokon reggel 6 órakor csendes mise. Szombat, ün11ep előtti napokon
délután fél 6 óra-kor litánia német beszéddel." - hirdette a korabeli sajtóban olvasható felirat. 10
Dorog lakossága szívébe zárta a lds kápolnát és úgy az
házassági évfordulók emlékhelyévé is vált.

f

esküvők,

mint a

keresztelők

vagy a
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1925 tavaszán - később, az általam is jól ismert, mindenld által szeretett - Romanek Antal
ápoló (Anti bácsi) szintén a Szent Borbála Bányakórház kápolnájában esküdött örök hűsé
get menyasszonyának, Komzák Erzsébetnek.
A ni.élyen vallásos hittel élő Dorog lakossága hálás és büszke volt szép - abban az
modern - új kórházára és kápolnájára, de azért szívesen emlékeztek a múltra is:

időben

A Dorogi Értesítőben ez olvasható: „ ... a krónikás szeri11t nem is olyan régen a kórház he[yén hatalmas mocsár te1peszkedett, szép zöld fiiJJe JJolt, taJJasszal sárga bárSOIIJl gó'[yahfr tarkította, csábított is
soksz01; csokorba kíJJántuk az eleJJen kis libaszí11 virágot, de elérni nem igen bírtuk, süppedő volt a talaj,
csalélwTIJ' a tm1J1ája, melegágya. Sok csiga is mászott mTa a bolcrokon és békakoncertelc JJoltalc itt, micsoda szerenádokat adtak a lcurutt:J1oló muzsilcusok Dorog szendergő publikumának ... de ma már üzletek
tarlcítják a kapulc hallgatagságát, és ridegségig józan bennlakók csöndes jövés-menése, lármás sürgölődéssé
fokozódott. " 11
A későbbiekben is a vallásos családok rendezvényeinek emlékét őrizte a kápolna 1949-ig,
amikor a szerzetesrendeket megszüntették, a kórházat államosították, a kápolnát is bezárták. [ 1976-1990 között Rozsályi Zoltán, a Szent Borbála Bányatemplom plébánosa látogatta
a kórházban fekvő betegeket. A Szent József Plébániatemplom plébánosai, Szikora Gyula 1990-től-1991-ig, Gyöngyös Ferenc 1992-1993 között a kórház ebédlő helyiségében, (a
volt kórházkápolnában) misézhettek, és az osztályokon végezték a betegek lelki gondozását.
1994-ben a kápolnát ismét bezárták. Ezek után a kórház épületében az új kápolna ldalakítása Gyöngyös Ferenc plébános nevéhez fűződik.]
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alkotások Dorogon
1920-1940
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Meghfró egy kórluizkápolnai esemé71J1re
1924. február 15-én ünnepre készült a falu, mert a kedvesnővérek által gyönyörűen feldíszített kórházkápolnában dr. Földessy Tibor sebész főorvos oltárhoz vezette menyasszonyát,
Kurovszky Borbálát. A nagy alkalomra Dorog „népe" is ldvonult a kórházi kápolna elé, hogy
részese legyen az eseménynek, ahol a menyasszony tanúja, Kahle Frigyes bányatanácsos, a
vőlegényé dr. Schmidt Sándor bányaigazgató volt.

10 Istentiszteleti rend (1924), 9-11. o.
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Az 1920-as évek második felében a település gyors fejlődésének, a kulturális élet me~élén
külésének eredményei, Mátrai Lajos szobrász, és Koszkol Jenő, Jeges Ernő, Bajor Agost,
Haranghy Jenő, Mór József, Edvy Illés Aladár, Einczinger Ferenc festőművészek képzőmű
vészeti alkotásai, amelyek ma is maradandó értékei Dorognak. Így emlékezhetünk Koszkol
Jenő festményein keresztül a XX. századelő Dorog településére, a Bajor Ágost által megörökített bányakórházra, melyet Mátrai Lajos Szent Borbála-szobra díszít, vagy Haranghy
Jenőnek - tanítványaival, Mór Józseffel és Szabó István Gusztávval - a Bányászotthonban
alkotott falképeire. Ilyen érték Gáthy Zoltán emlékezete szerint „ .. . EdJJi Illés Aladár a bá11Jmfiirdő JJárakozóterme egyik falára festett hatalmas olajképe: afelső részén Borbála trónol, alatta a testi
és szellemi eró1c összefogásának apoteózisa látható. " 12 A festmény sajnos megsemmisült.

11 Dorogi Értesítő ( 1924.) év II. évfolyam 1. sz.
12 Gáthy Zoltán ( 1994) 13. o.
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Bányakórház
Magánkórház
Dorog, Kórház-utca, Esztergom megye.

Telefon:
Bányatelefon 3 mellékállomással. Állandó szolgálat. Portás jelentkezik, ki
oníosi lakásokat, illetve a járóbeteg-rendelöhelyiségeket
kapcsolhatja.

a

főorvosi,

Fenntartó: A SALGÓTARJÁNI KŐSZÉNBÁNYA
RÉSZVÉNYTÁRSULAT DOROGI
BÁNYATÁRSPÉNZTÁRA.

BETEGFORGALOM

Alapítási év: 1922.

A bányatelepen, 1 katasztrális hold területen van az egyemeletes és
magasföldszintes főépületből, valamint a főorvosi lakás, nővér-lakás, kápolna és
garage földszintes épültböl álló ~órház elhelyezve. Beépített légköbtartalma: becslés
szerint 12.000 m3 . A helybeli MAV. Vasútállomástól gyalog 7 percnyi utat kell
megtenni a kórházig, míg a Budapest~Bécs között közlekedő autóbusznak a
bányakaszinó előtti megállójától gyalog 5 perc alatt érhető el a kórház.
'

.

Az ápolási napok száma:
18.278
Felvétetett . .
1373
Elbocsáttatott . . . . . .
1334
Meghalt . . . . . . . . .
.
39
Az ápolt betegek száma . . . 1373
Az üzemben tartott betegágyak
5086 ápolási napon álltak
üresen.

Fontosabb intézeti tevékenység:
A műtétek száma . . . . . . .708
A laboratóriumi vizsgálatok
száma . . . . . . . . . . . . 313
A boncolások száma . . . . , 2
A röntgenvizsgálatok
Átvilágítás . . . . . . . . . 914
Felvétel . . . . . . . .

BERENDEZ~S~SFELSZERELéS

ÜZEMI

Gyógytényezők: Röntgen diathermia, Hanau-féle quarz-lámpa, pantostat,
aseptikus műtő, szülőszoba, sterilizáló helyiség, ruha- és ágynemű desinfector,
rendelő-

és kötözőhelység.
Vizsgálati berendezkedések: Bacterologiai, chemiai és szövettani

laboratórium.

Tudományos felszerelések: 200 kötetből álló orvosi szakkönyvtár, folyóiratok:
Orvosi Hetilap, Therapia, Orvosképzés, Tüdöbeteggondozás, Zentralblatt Für
Chirurgie, Münchenar Med. Wochenschrift, Der Chirurg, histológiai gyűjtemény,
makroskópos sebészeti és kórbonctani gyűjtemény.
Egyéb: Kápolna, park, minden ágynál rádióhallgató, szobai társasjátékok.
BETEGOSZTÁLYOK
Összes
ágyszám

39

Női (vegyes) osztály . , . . . . . . .
Szülészet . . . . . . . . . . . . . . .
Különszoba . . . . . . . . . . . . . .

14

3 kt.

14 „ ( 13 n. 1 gy. )

15

2 kt.

15

Befogadóképessége összesen:

7 kt.

betegszobák szerint
39 ágy ( 36 ffi, 3 gy. )

Férfi (vegyes) osztály . . . . . . . .

„

(

9 n. 6 CS.

)

1 „ ·
69 ágy 13 betegszobában.

1

1 ksz.

SZEMÉLYZET

Széntüzelé~ű tűzhelyek a főzőkonyhában.
Egy katasztrális hold gazdaság.
Gépüzemü mosás. 1 drb. Villanyerőre berendezett mosógép
1 drb.
facsarógép, szárítóhelyiség.
Melegvízfűtés általános melegvízellátással.
Fűtésre a társulattól kapott szenet használja.
Világítása: Villany. Elektromos áramának rendszere: váltóáram, periódus
száma: 50, feszültsége: 120 Volt. Az áramot a bányatársulat szolgáltatja.
Vfze/látása: Saját (társulati) vízvezeték
külön tartalékvíztartály.
Vízvezetéki és csatornázási berendezések: 30 mosdókagyló, 40
melegvízcsap, 6 fürdőszoba, 12 klosetülés, 10 vizeldekagyló. A szennyvíz saját
(társulati) csatornahálózat L'.1tján vezettetik el. A szemetet társulati
szernétlerakóhelyekre szállítják.
Hűtőberendezés
a jégszállítás módja: A társulat által 14 HP.
Rendelkezésére bocsátoh műjég.
Motorikus berendezések: 5 drb. villanymotor,
'14 HP. Vízterrnelés,
melegvízszállítás, mosó-· facsaró~
mángorlógép.
Műhelyek: 1 kazánház
1 autógarage.
Szál/ftó eszközök: 1 betegszállító autó
szükség szerint lófogat.

Orvosok:
Vezetö-föorvos . . . . . . . . . . . . . . dr. Földessy Tibor
Alorvosok . . . . . . . . . . . . . . . . . dr. Román Sándor
dr. Szentgyörgyi Kálmán
Gazdasági tisztviselők: A társpénztár tisztviselői.

Orvosi segédszemélyzet 1 műtös nővér, 1 szülésznő.
Apoió ~zemélyzet: 8 szerzetbeli ápolónővér és 2 térti ápoló.
Egyéb szemelyzet: 1 kapus, 1 sofőr, 1 gépész, 3 takarltónő 2 konyhaleány
mosónö, 1 férfí mindenes.
. '
'

A dorogi hfr11J1akórh!tz adatainak összesítése a magyar gyógyintézetek é11kö11J111ébe11 1934-ben
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Fekvőbetegellá tás

külön épített mosókonyha. Az ápolást két
két takarítónő segítségével.

1929-1936
Az 1922-ben épült 40 ágyas „emeletes kis kórház" azonban nem bizonyult hosszú ideig elégségesnek,
ezért már 1929-ben 60 ágyasra kellett bővíteni. Az ágyszám növelése
nem a Társulat, hanem a T árspénztár terhére történt. A munkások és
az ide települt családok nagy száma a 60 ágyas kórház befogadó képességét is annyira túlnőtte, hogy
1934-ben a Szent Borbála bányakórház ágyainak száma 69-re növekedett. ( 15 ágyat a szülészetnek

A ko11J1hai tíízheb1 1940 körül

A bányakórház rekonstrukciója
1936-1938

Karikatúra dJ: Rogriin Jenőről a
bátl)Jakaszinó
karikatúra-albumából

Dorog és környéke szénbányáinak újabb feltárása, a munkások számának növekedése miatt a kórház épületének
bővítésére került sor. 1936-ban dr. Schmidt Sándor bányaigazgató „segítőkészségétől vezérelve" dr. Földessy Tibor
kórházigazgató elgondolása szerint a Társpénztár terhére
hatalmas átépítés, bővítés és új épületek ldvitelezése történt, Gáthy Zoltán építészmérnök tervei alapján.

Az épület földszintje négy
részre volt tagolható: szakrendelő helyiségek, laboratóriumok, betegszobák,
apácák lakosztálya. Az
emeleten, a betegszobák
és a műtő traktus található, melyet üvegfal zárt le a
folyosótól.

D1: Jávorszky József, d1: Hollóssy Károly,
d1: Putz György a bányakórház átépítése idején, 1937-ben

ból -, ott volt a beépített
négy kazán a fűtésre és a
melegvízszolgál tatásra,
mellette kisebb szénraktárral. A folyosóról nyílott
a konyha, középen a nagy
tűzhellyel.

f árvá1rykórház Dorogon ( 1930-as évek)
Flóra fő11őJJé7; ismeretlen, Mária

nőJJér

A külön épületben lévő
járványkórház négy kórterme is 22 ágyra bővült.
Az épülethez tartozott egy

látta el

1939-ben Dr. Mosonyi Albert, a járványkórház orvosa
nyugdíjba ment, utóda dr. Rog1ün Jenő lett.

fenntartottak dr. Hollósy
Károly szülész-nőgyógyász
szakorvos felügyeletével).

Az alagsorban nyert elhelyezést a gépház - külön lejáróval az udvar-

ápolónő

A kórház rekonstrukciójának iinnepéb1es megrryitója 1936-ban

, 1

A kórház fó110mlokzata, az új épü letszánmya l 1938-ban

A kórházkert jeló1i napozóteraszos épületszánry keleti nézete az átépítés utá11 1938-ban

A rekonstrukció utáni évek
Az építkezések 1938-ban befejeződtek,

de nem véglegesen, mert a
műtői rész és a konyha modernizálása elmaradt. A Társpénztár a
bővítésre 287 ezer, a berendezésre
150 ezer pengőt költött. A változás
- a szükségletelrnek megfelelően olyan arányú volt, hogy az eddig
csak sebészeti osztállyal működő
kórházban 36 sebészeti, 52 belgyógyászati, 22 szülészet nőgyógyásza
ti ággyal osztályokat alakítottak ld,
dr. Földessy Tibor kórházigazgató
sebész osztályvezető, dr. Szentgyörgyi Kálmán belgyógyász osztályvezető és dr. Janáky Gyula
szülész-nőgyógyász

főorvosok

osztályvezető

vezetésével.
A szülészet forgalma a szülések
számának erős megszaporodásával
megnőtt, a vetélések száma örven-

A kórházkert feló1i napozóteraszos épiiletszát11)J 1ryugati nézete az átépítés utá11 1938-ba11

A kórház homlokzata a Borbála-szoh01Tal 1938-ban

detesen csökkent. ( 1936: szülés 126, vetélés 44. 1941:
szülés 285, vetélés 129, 25700 főre vetítve.)
A belgyógyászati osztály is új pavilon szárnnyal bő
vült, modern 4 és 6 ágyas kórtermek.kel megteremtődött a betegek kényelmes, jó elhelyezése, így külön
vizsgáló helyiségben történt az EKG és a Krogh vizsgálat.
(A Szent Borbála bányakórházban már az 1950-es
években végeztek gyomortükrözést (Wolf-Schindler
típusú félmerev endoscoppal), amely magyarországi viszonylatban egyedülálló volt.- a szerk.)
A betegek ápolását az Assisi Szent Ferenc rend 12 nő
vére látta el.
Az átépítés után az orvosi szakkönyvtárban 20634
könyv és 438 kötet folyóirat állt rendelkezésre - minden pénteken - a referálóra megjelentek számára.

Dorogi évek. .. kórházi emlékek. ..

Gyomortükrözés az 1950-es éJJekben

Emléktöredékek
Dr. Putz György a bányakórházban eltöltött évekre (1937. december 23. - 1940. február 1.)
így emlékezik: ,,Az új részleg elkészült, de maradt egy kínos pont, neJJezetesen a míítő rekonstrukciójának a hiánya. Ugyanis, ha esett az eső, és mííteni kellett, mindenki reszketett, mert a míítő beázott.
Így JJolt ez 1939 kora őszének egyik napján is, zuhogott az eső. A főnök (Földessy főorvos - a szerk.)
operált, Hollósy és f áJJorsz"Jry asszisztált, én csináltam az ambulanciát. „. FelmenJJe a míitó1Je halálsápadtan láttam, hogy a szokJJá1ryos JJÍzcseppelc „mint úsznak" a míító1ámpa felé. Hirtelen döntöttem, és
a míító1Jó1 kmjánál fogJJa kihúztam egy ápolót, mondva neki, hogy egy steril törlőt tegyen egy partJJisra,
és azzal ÓJJatosan törölje le a plafont. A „beaJJatkozás" eredméJryes 11olt, a míítét sike1iilt. Az Öregtó1
(Földessy főorvos - a szerk.) még dicséretet is kaptam. "13

dl: Földessy Tib01; d1: Putz Györg;J, d1: Szentgyörgyi Kálmán, d1: HollóS)J Káro?_y és két ismeretlen a
kórháznéJJadó Szent Borbála szobráJJal az igazgatói irodában, 1938.
13 Pák (Putz) György gépírásos leveléből ( 1999)

Gáthy Zoltán az 1923-1941 közötti Dorogon töltött évekre emlékezve
írja: „... S Dorog részére egy emeletes, modern kórházat ten1eztem. Ennek a kórháznak építése o?_yan különleges nehézségekkel
járt, amit érdemesnek tartok megemlíteni.
He?_yszííke és egyéb adottságok következtében ugyanis két meglévő altiszti lakóépületet leellett egy keresztszámnyal összekötni,
kisebb átalakításokat végezni, és az egészre emeletet húzni, kocsiátjárót biztosítani
a túlsó oldalra, stb. - de az egész mégis
egy modern kórház legyen! Még nehezebGáthy Zoltán portrét készít a fiáról, Gátlry Barnáról
bé tette a dolgot az a lcö1iilmény, hogy a
1930-as évek JJége
százas ten1eket ugyan én csináltam, de a
kiviteli ten1ek elkészítését a Központi Igazgatóság - bizonyos érdemek jutalmazása céljából - egy pesti
építészre bízta, aki hiányos és rossz terveket készített, amibó1 sok zaJJar keletkezett építés közben. Persze
időnként a főon1osnalc (dr. Földessy Tibor - a szerk.) is jöttek sokszor nagyon jó ötletei, ezeket is meg
kellett 1wlósítani, a terveket módosítani ... Az eredmérry mégis egy szép, modem kórház lett, nagy napozó
teraszokkal, modem felszereléssel, gumipadlóJJal, és a bejárat felett egy szép Borbála szoborral. (Mátrai
Lajos alkotása - a szerk.)" 14

Mmva Izidóra tanítónő és dJ: Román Sándor esküvője Dorogon, 1936. április 15-én
(Román Sándor mögött dJ: Schmidt Sánd01; a vőlegé1ry tanúja látható)
14 Gáthy ( 1994), 20. o.

Forgalmi adatok

A járóbeteg-szakrendelés
1938-1942
A bányakórházhoz 27500 fő tartozott. A szakrendelésre a betegeket a Társpénztár 17 kezelő
orvosa küldte.
Szakrendelők

Sebészet: dr. Földessy Tibor osztályvezető főor
vos és Jávorszky József sebész szakorvos.
Belgyógyászat: dr. Szentgyörgyi Kálmán osztályvezető főorvos.

Szülészet-nőgyógyászat:

dr. Janáky Gyula osz-

tályvezető főorvos.

D1: Jávorszl~y József sebészonJOS és Doloróza
nővér az ambulancián, 1938

D1: Ja11ál~y GJ1ula a röntgen
átJJilágító készülék előtt az
1940-es éJJekben. GJmkomolcok:
d1: Drozni József és
d1: Bohár László

Orr-fül-gége: dr. Kiss Ernő gégész szakorvos (hetente két napon Esztergomból)
Szemészet: dr. Kazatsay Antal szemész szakorvos (hetente két napon Esztergomból)
Röntgen: dr. Janáky Gyula egyetemi magántanár, röntgen szakorvos.

A Bányakaszinó karikatúra-albumában is szerepel a kórház több szakorvosa,

A röntgen átvilágítások száma meghaladta a
6000 vizsgálatot, 750 fényképfelvétel készült.
A röntgen egyik helyiségében történt a kvarz
és rövidhullám kezelés, de a helyszűke miatt
itt volt elhelyezve a Siemens EKG, a stockholmi Kifa gyártmányú Krogh anyagcserevizsgáló
készülék is.
A sebészeti ambulancián 5185 újbeteg, 25925
kezeléssel, a szülészet-nőgyógyászaton 1096
nő 3288 alkalommal szerepelt a nyilvántartásban.
A belgyógyászati szakrendelésen 3504 új betegnél 10517 vizsgálat történt.

EKG-lelet, 1942. i!III. 29
A vizsgálatot d1: Szentgyörgyi Kálmán
belgyógyász fő011J0s végezte.
D1: Szentgyörgyi Kálmán

D1: Földess.y Tibor
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„Látogatás egy munkáskórházban"

Háborús évek
1939-1944

A Schmidt Sándor által megálmodott és közbenjárására megvalósult Szent Borbála bányakórház a jó szalGnai hátér és a modern műszerezettsége miatt országosan is elismert
szakkórház
hírében
állt. Nem véletlen,
hogy Féja Géza író a jó
híreket hallva több év
után újra meglátogatta
az intézményt.
„ ... DJ: FöldeSSJl Ti-

Féja Géza író időslcori fotója 15

DJ: FöldesSJl Tibor
kórházigazgató főo11;os

bor főorJJos JJasámap JJégig kalauzolt a dorogi új
munkáskóJ11áz épületében. Nyolc esztendeje, midőn utoljára ott jártam,
szerény épületben foglalt
he{yet a kórház, de már
akkor is híres JJolt JJezetőjének lciJJáló tudásáról és
emberségéró1.

Most o[yan méretíí épületet emeltek, aminőt keJJeset lát az ember JJidéken. Négy osztá.lya JJan a kórháznak, és ezeket kitíínő szakorJJosok JJezetik. Laboratóriuma, röntgenszobája, egész felszerelése JJetekedilc a legjobb főJJárosi kórházakéJJal.
A betegelc tenneibó1 széles tágas napozóerkélyre lépünk Az épület mellett kellemes, lombos kert JJá1ja a
lábadozókat.
Nincs szomorú „kórházszag" ebben az épületbe11. Falain, padlóján meleg, JJidám színek moso[yognak,
az osztáhJolcfolyosóit akvárium és JJirágállJJányolc díszítik Ragyogó tisztaságot találunk az egész épületben, ami legfóób: szeretet, türelem és megértés fogadja a legelkeseredettebb beteget is.
Ezt az épületet jórészt a bányamunkásolc befizetett betegbiztosítási díjaiból emelték A dorogi bátl)Jász,
ha megbetegszik, most már elsőrangú kórházban
71Jleli JJissza az egészségét. Nagyon örültem a látottaknak, de közben mrn gondoltam, hogy mikor
JJáJja majd ihJen kó111áz a beteg földmunkást és
tö1pebirtokost? Ha a dorogi báJl)Jamunkás beteg,
bemegy a kórházba, és az gondoskodik róla. Néhá11JJ holdas lcüszködő tö1pebirtokosnak azonban
akkora ápolási díjat kell fizetnie, hogy igen solc
nem mer kó111ázba menni„." 16·
A sebészeti
15 Martsa Alajos esztergomi fotóművész felvétele
l6 Féja Géza (1939), 2-3. o.

szakrendelő

1939-ben

A Szent Borbála Bá11Jmkórház orJJosi kara 1940 körül: ismeretlen, Dreclc Zoltán, d1: FöldeSSJl Tibm;
dJ: Bohár László, ismeretlen, Jánqy Artú1; dJ: Szentgyörgyi Kálmán, d1: Jmzál~y Gyula
Féja Géza dorogi látogatása után nem sokkal később már a II. világháború eseményeinek
lehettek tanúi az itt élők. A háború kezdetén az akkori idők követelményeinek mindenben megfelelő dorogi kórház
osztályai és a kórházban mű
ködő szakrendelések szalG11ai
feltételei és a műszerezettség
jó színvonalú volt.
A kórház nehézségei és a
megpróbáltatások időszaka
csak 1944 tavaszán kezdőd
tek, amikor a Salgótarjáni
Kőszénbánya Rt. Dorog vállalatát hadiüzemnek nyilvánították, és - 1944 májusában
- dr. Szentgyörgyi Kálmán és
dr. Janáky Gyula főorvosokat
katonai szolgálatra Tatára behívták.

D1: Szentgyörgyi Kálmán

D1: Jmzál~y Gyula

')

A

fekvő-

és járóbeteg-ellátás a U világháború után

Dorog végre megszűnt hadszíntér lenni, elhallgattak a fegyverek, elvonultak a harcoló felek.
Az 1945. március 14-én megválasztott községi elöljáróság korelnöke dr. Rogrün Jenő községi
orvos volt.
Nehezen, de helyre állt a kórház régi rendje, és folytatódhatott a járó- és fekvőbetegeket
ellátó, gyógyító tevékenység. A nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező dr. Földessy Tibor
kórházigazgató, sebészfőorvos vezetése alatt a sebészeti osztály működése is folyamatos volt.
A Tatán katonai szolgálatot teljesítő dr. Szentgyörgyi Kálmán belgyógyász és dr. Janáky Gyula szülész-nőgyógyász főorvosok - az idő rövidsége miatt - frontszolgálatra már nem kerülhettek, leszerelve visszatértek Dorogra osztályvezetőként folytatva munkájukat.

A szerzetesrendeket feloszlatják

D1: Peré11:J1i István háborús dokumentuma a dorogi kórházba történt lcirendeléséró1
A dorogi intézmény felett katonai felügyeletet gyakorló Orvosi Munkaerők Felhasználásának Kormánybiztosa a bányakórház zavartalan működése érdekében dr. Perényi István és
dr. Lipositz Ipoly orvosokat 1944. augusztus 1. hatállyal kirendelte a dorogi bányakórházba
orvosi teendők végzésére.
A betegek orvosi ellátásában dr. Müller Izidor fogorvos, dr. Teschler Ernő nőgyógyász, dr.
Márkus Ervin bőrgyógyász és dr. Gábor Inue belgyógyász honvédelmi munkára kötelezett
munkaszolgálatos szakorvosok is segédkeztek.
1944 telén a német ellenállás miatt az orosz csapatok előre nyomulása Esztergom-Dorog
térségében megakadt, 1944. december 24. és 1945. március 23. közti időben állófront alakult
Id. A sebesültek és betegek ellátásán túlmenően a menekültek is a kórház alagsorában kialaldtott óvóhelyen kerestek menedéket, így az emeletes ágyakkal berendezett helyiségekben
sok esetben 200-250 fő is szorongott. A nők „védelmére" elkülönített rész, bejárata felett
nagy betűkkel kiírva: VENEREA (fertőzőrészleg), hogy ez segített-e az oroszok „elriasztásában", a még élő szemtanúk tudnák megmondani. A három hónapig tartó harci cselekmények
miatt a legsürgősebb műtéteket az alagsorban kialaldtott műtőben végezték, a szükséges
áramforrást aggregátor biztosította. Az operációt dr. Perényi István és asszisztenciája végezte, mert dr. Földessy Tibor sebész főorvos súlyos vállizületi panaszai nüatt műteni nem
tudott. A betegek további ellátása, ápolása is az alagsori „kórtermekben" történt. Az ezen idő
alatt a kórházban n1eghaltakat csak az udvaron tudták elhantolni, majd 1945. március 25. - a
község teljes felszabadulása után - az elhunytakat végső nyughelyükön, a dorogi temetőben
temették el.

Dr. Földessy Tibor nyugállománya után, 1949től dr. Szentgyörgyi Kálmán lett a Szent Borbála
Bányakórház igazgató főorvosa. Munkatársai voltak: dr. Havasi István, dr. Szatmá1y Ervin. Ekkor
azonban már más időket élt meg a dorogi kórház. 1949-ben a szerzetesrendeket feloszlatták. A
kórházkápolnát bezárták. A kórházból az Assisi
Szent Ferenc rend apácanővéreit (név szerint:
Dolorosa, Anasztázia, Genovéva, Febrónia, Matilda, Krisztina, Szidónia, Rita, Lujza, Leonisza,
Raineldisz, Huberta) az egyik éjszaka a kórházigazgató tudta nélkül - ponyvával letakart autón
- a budapesti Tárogató úti „Anyaházba" vitték,
további sorsukról senld semmit nem tudott. A
betegek ápolását ezután „világi" nővérek végezték.

Raineldisz

11őJJé7;

1949

11kú1 /1rí~

A kórházkápolnát bezárják
vezérigazgatója 10.748/1949.sz.rendeletével bezáratta. Ezen
intézkedés ellen tisztelettel felülvizsgálati kérelemmel élek.

A Szent Borbála bányatemplom plébániáján az irattár őrzi a kórházkápolna sorsáról döntő
hivatalok és a plébánia levelezését. A kápolna rendeltetéséről nézetkülönbség volt az egyház
és az állami szervek között. A hivatal döntése - valószínűleg - azonnal a bezárásról született
meg, így a plébános erőfeszítései sikertelenségre voltak ítélve.

„Országos Bányatárspénztár
Budapest

Kerületi Bányatárspénztár
Dorog
10.748/1949.

Budapest, 1949. november 7.

Tárgy: Kápolna kiürítése.

Ügyintéző:

Reinhardt András

Hivatkozással f. hó 3-án kelt 10.748/1949. sz. levelükre felhívjuk a kerületi Bányatárspénztárt, hogy a kórházudvarban lévő kápolna kulcsát a bánya-esperestől azonnal vegye át.
A kulcs átvételénél Reinhardt András osztályvezető munkatárs és a
bányatárspénztári ügyvitel megbízottja legyen jelen.
Jó szerencsét!

Matyasovszky József s.k.
vezérigazgató"

„Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, Budapest
Tárgy: a dorogi bányakórház kápolnájának bezárása ellen felülvizsgálati kérelem
Miniszter

Munkatársnő!

A kápolna a kórház parkjában álló teljesen külön álló épület,
dór oszlopokkal díszített s kifejezetten templom jellegű. A
kápolna látogatóinak a kórház területére belépni nem kell, viszont a betegek rövid úton megközelíthetik.
A kápolna bezárását azzal indokolják, hogy
1./ az a nővérek számára szolgált, 17
2./ a kórház területére idegenek belépését meg kívánják szüntetni,
3./ a helyiségre más célra van szükség.
Ez az indoklás nem helytálló, mert
1./ Igaz ugyan, hogy a nővérek is használták a kápolnát, de nem
kizárólag nekik készült, hanem éppen olyan mértékben a betegek
részére, és a környék lakói is zsúfolásig megtöltötték a még
rendelkezésre álló helyet minden vasárnap, mind a két istentiszteleten.
2./ A kórház épületébe, sőt a kórtermekbe a látogatási időben
több száz látogató érkezik naponta. Mi veszélyt jelenthetnének
emellett azok, kik még a kórház területére sem lépnek be istentiszteletek alkalmával? De még kevésbé érthető, hogy a betegek
számára miért nem tartható istentisztelet?
3./ Ha az épületre valóban más célra is szükség lenne, akkor
sem lehet ez indoka egy kifejezetten istentiszteletre készült
épület igénybevételének. Eddig tudomásom szerint még nem for.dult elő, hogy olyan istentiszteletre szolgáló helyet, mely
nincs benn valamely igénybe vett épületben, bezártak volna.
Nem lehet vitás, hogy a betegek szabad v~llásgyakorlatát megnehezíti ez az intézkedés, pedig a Magyar Népköztársaság alkotmányának szelleme nem szorgalmazza, sőt kifejezetten tiltja,
hogy bárkit is szabad vallásgyakorlatában akadályozni lehessen. Különösképpen áll pedig ez a kórházi betegekre, kik fokozottabb mértékben igénylik vallásuk vigaszát. Ezt annál is
inkább állíthatom, mert a nővérek távozása után is a betegek
60 %-a gyónt és áldozott a hónap első péntekén. A kápolnában
tartottuk a kórház új szülötteinek keresztelését is, amit a
szülők igen szívesen vettek,
különösen a szegényebbek, mert
nekik gondot okozott volna a keresztelés utáni odahaza szűkös
vendégeskedés. Sérelmes a kápolna bezárása azért is, mert a
bánya- és üzemi balesetek alkalmából sokszor perceken múlik,
hogy valaki részesül-e a szentségekben halála előtt, vagy nem.
Azt sem hiszem, hogy a Magyar Népköztársaság alkotmányával
összeegyeztethetetlen lenne, hogy valakit bármi módon akadályozni lehessen abban, hogy halálos ágyán vallásának vigaszában részesüljön.
Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérem, hogy a sérelmes intézkedést, amely igen elszomorítólag hatott betegekre
és hívekre egyaránt, felülvizsgálni és kedvező elintézésben
részesíteni szíveskedjék.
Tisztelettel

A vezetése alatt álló minisztérium határkörébe tartozó bányakórház kápolnáját Matyasovszky József, a bányatárspénztárak

Dorog, 1949. november 12.
Weisz Ferenc
esperes plébános bányalelkész"
17 A Szent Ferenc rend apácarendjének tagjai látták el a dorogi kórház ápolónővéri szolgálatát

A DOROGI JÁRÁSI TANÁCS KÓRHÁZA
1950~1970

„Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól
1116-D-1949.I.sz.

1950 novemberében az Országos Bánya - Társpénztárt megszüntették, és a Szent Borbála
Bányakórházat - a 22 ágyas fertőző osztállyal egyetemben - államosították, az egyesített
intézmény Dorog Járási Tanács kórházaként működött tovább.

Római Katolikus Bányalelkészség, Dorog
Tárgy: Dorogi bányakápolna bezárása
Hív.sz.: 239.

Sebészet
Tárgyrovatban jelzett ügyben hozzám intézett beadványára a
következőket közlöm:
Nem felel meg a valóságnak az az állitás, hogy: „a dorogi bányakórház területén annak fennállása óta egy kápolna állott."
Az eddig kápolna céljára szolgáló épület ugyanis hullaház és
ravatalozó céljára épült. A kórház ismételt átépitése után,
kórházi kápolna céljára mindinkább alkalmatlanná vált, tekintettel arra, hogy azt 30-35 lépcsőn, huzatos alagúton keresztül lehetett csak megközeliteni. Egészségügyi szempontból a
kórház teljes körülkeritését el kellett rendelni, és már ez a
tény is kizárja az apácák rendelkezésére bocsájtott kápolna
használatát kórházon kivüliek részére. Az apácák eltávozásával a kápolna rendeltetése megszűnt. Tekintettel arra, hogy a
kórháztól három perc távolságra van a falu plébánosa, ennélfogva a betegek legsürgősebb lelki igényei is kielégithetők a
kápolna megszüntetése után is. Ennélfogva megszűnik a keresztelésre való hivatkozás jelentősége is.

1949-ben dr. Földessy Tibor sebész főorvos nyugdíjba ment, utóda dr. Sőrés Bálint sebész
volt, aki rövid dorogi működése után 1951-ben Koreába távozott, és az ottani hadikórházban dolgozott. (Emlékeim szerint Sőrés Bálint főorvost nagyon szerették a betegek,
sokan remélték, hogy visszatér Dorogra, de Koreából hazatérve Budapesten, a Szobi utcai
Mentőkórház sebész főorvosa lett.- a szerk.)
főorvos

1951-1958-ig a sebészeti osztály vezető főorvosa dr. Dubay Miklós volt (Dorogra jövetele
a ferences rendi Erzsébet apácák női kórházának sebészfőorvosa), alorvosa dr. Bodrogi
István, később dr. Keszeli Sándor, mindketten jó manualitású, feladatok önálló megoldására
is képes szakorvosok voltak.
előtt

Minden körülményt mérlegelve, az Országos Bányatárspénztár
vezérigazgatójának rendelkezését, amellyel a kápolna működé
sét megszüntette, csak helyeselni tudom.

Budapest, 1950. évi január hó 2án.

A miniszter

rendeletéből

Tátrai János
miniszteri titkár"IB

18 Kovács Lajos (2005) 77-81. o.

D1: Sőrés Bálint, d1: Szentgyörgyi Kálmán,
dJ: Koncz IstJ1á11, Flóm nővér 1949-be11.

Dl: DuhaJl Miklós 1950 körül

;\

A

1949 január l-től a Szent Borbála Bányakórház 40 ágyas
nak a vezető főorvosa lett.

szülészeti-nőgyógyászati

osztályá-

D1: Keszeli Sándor
a baleseti sebészeten
1950-ben

FőorJJosi

vizit ( 1950-es éJJelc)

Dr. Perényi István osztályvezető főorvos - több évtizedes működése alatt az osztály orvosai voltak: dr. Till József, dr. Czurmüll Rezső, dr. Major Kálmán, dr. Ágoston Miklós, dr.
Szunyoghy János, dr. Soós Gábor, dr. Holba Sándor, dr. Tóth Lajos és dr. Topscher Zoltán,
aki a hatvanas évek második felében járási onkológiai feladatokat látott el.

A sebészeti osztáry nőJJérei, középen
Roma11ek Antal ( 1950-es éJJek)
Szülészet-nőgyógyászat

szülészet-nőgyógyászat osztályvezedr. Janáky Gyula egyetemi magántanár volt, aki 1948-ba Petőfibányára távozott.

1938 óta a

tő főorvosa

Dr. Perényi István szülész-nőgyógyász szakorvos, 1944 háborús időszakában már dolgozott a
bányakórházban, amikor a katonai szolgálatra
bevonult dr. Janáky Gyula főorvost helyettesítette. A Bánya-Társpénztár felkérését elfogadva

D1: Perényi István

D1: Topscher Zoltán és n
munkntársni az
1960-ns években

Dr. Magyar Károly; a gyermekgyógyász szakrendelés főor
vosa a szülészeti osztályon az újszülött részleget felügyelte
(emlékét a róla elnevezett dorogi városi bölcsőde őrzi).

Belgyógyászat

1954-ben dr. Szentgyörgyi Kálmán belgyógyász főorvos, a kórház igazgatója Parádra távozott. A dorogi kórház újonnan ldnevezett igazgató főorvosa és a belgyógyászat osztályvezetője dr.
Miskolczy Zoltán főorvos ( 1950-54 között Dorogon felülvizsgáló főorvos) lett. Az osztály orvosai ekkor dr. Csák László és dr.
Valykó Ferenc.

D1: Magyar Károry

Az újszülöttek kórtenne 1950 körül

A Dr. Miskolczy Zoltán kórházigazgató, belgyógyász főorvos
által meghirdetett segédorvosi állást elnyerve (dr. Zsembe1y Dezső) 1957. szeptember 23-án az 50 ágyas belgyógyászati osztályon munkába álltam, dr. Valykó Ferenc volt a másik segédorD1: Miskolc~y Zoltán
vos. A jó hangulatú, kollegiális légkör megteremthette volna a
megfelelő munka feltételét, de új, vagy modernebb műszerrel
nem rendelkeztünk. A múltból „örökölt" EKG- készülékkel értékelhető elektorkardiográfiás
vizsgálatokat nehezen tudtunk végezni a készülék többszöri meghibásodása miatt. Nem sok
sikerrel használtuk a „patinás," stockholmi IGfa gyártmányú Krogh alapanyagcsere-vizsgáló
készüléket sem. (Ezért is volt oly nagy jelentőségű a pontos kórelőzmény ismerete és a betegek
fizikális vizsgálata, amely akkor még a „fél" diagnózist jelentette -a szerk.) Az 1950-es évekből származó Wolf-Schindler félmerev endoszkopos
(gyomorvizsgáló) készülék azonban nagy segítségnek
bizonyult - a gyomorbetegségek diagnosztikájában.
A kezdetben egy-két asszisztenssel működő laboratórium felszereltségét egy mikroszkóp és a korlátozott mennyiségű vegyszer jelentette. A laboratórium
munkáját - szakorvos hiányában - dr. Miskolczy Zoltán igazgató-főorvos felügyelte, így szerezhettem én
is gyakorlatot az egyszerű vizsgálatok ldértékelésében
(például: vizeletüledék, minőségi vérkép leolvasása
stb.) További szakmai segítséget az esztergomi kórház laboratóriumától, dr. Mohos Zoltán laboratóriunü szakorvostól kaptunk.

A11J1atejgyííjtés mellszÍPÓ motomJ l
(Lórencz Fridolim1é főnőFér- 1950 körül)

1956
Az 1956. októberi forradalom napjaiban, vagy az azt követő időkben Dorog és környéke
és járóbeteg-ellátása a kórház osztályvezető főorvosai áldozatkész munkájának köszönhetően, kisebb nehézségektől elteldntve, biztosítva volt.
fekvő-

Pick Józsefné lnbomsszisztens 1960 körül

Egy medikus emléke Dorogról. ...

Röntgen

1952-1963 között a röntgen osztály vezetője, dr. Hámory Vilmos röntgen szakfőorvos volt.
A járó- és a kórházi fekvőbetegek vizsgálata - kezdetekben a sugárvédelmi szabályob1ak
nem mindenben megfelelő - kórházi épület viszonylag lds alapterületű helyiségében történt.
Rendelkezésre
állt egy Siemens
diagnosztikus
készülék, állítható, fektethető
asztallal. A kereken mozgatható röntgen Siemens-golyóval
az ágyban fekvő
betegen is felvétel készülhetett.

„ ... Dubay főonJos

Úr mellett asszisztáltam több alkalommal. Egy JJizit alkalmáJJal az egyik beteg »JJezérigazgatónak« szólította, mire ő: >>főJJezérígazgató vagyok« mondotta moso[yogJJa . .. .A míitóhen voltam,
amikor stenokardiás panaszai miatt átadta az operációt Bodrogi doktomalc. Kötl)JJJedből tudtam meg
a befejezést. " 19 Írta levelében dr. Ferenczy Miklós az ismert Csokanai kutató Dunaalmásról.

Emlékeim szerint Vilmos bácsi (dr. Hámori
Vilmos) megjelenése, magas terDl: Hám01y Vilmos röntgen fő01ws, dl: Duha)1 Miklós sebész főon1os
mete,
egyenes
( 1950-es éJJek)
tartása, szigora
(katonaorvos volt) nemcsak nekünk, fiatal orvosoknak - a hetente általa tartott kötelező
folyó-irat-referátumok résztvevőinek-, de a betegeknek is a tiszteletét váltotta ld, ezért volt
a betegek „szorongása" nagyobb a röntgenvizsgálattól. Ezt bizonyíja az alábbi történet, mely
később a röntgenben szállóigévé is vált. Gyomorvizsgálat régi formája: beteg kezében a báriumot (betegek kásának nevezték) tartalmazó fél literes pohár. Vilmos bácsi jellegzetes hangján így szólt a beteghez: „Fogja meg a fülét". A beteg szó szerint értelmezte a felszólítást, és
saját fülét fogta meg, így elengedve a poharat, az elejtve csörömpölve összetört. Pár pillanatig
síri csend, majd Vilmos bácsi annyit mondott: „villanyt", de ebbe a harsány felszólításba az
ajtó és az ablak is „beleremegett". Az akkori idők röntgen „történetének" ez is része volt.
Dr. Hámori Vilmos nyugdíjba menetele után a kórház és a járóbeteg röntgen szakrendelés
orvosai voltak:
1963-1966 között dr. Nikodemusz Kornélia és dr. Gurizatti Ervin röntgen szakorvosok,
1966-1983 dr. Elekes Zoltán, röntgen szakorvos ( 1975-től az összevont kórházi és járóbeteg
röntgen szakellátás osztályvezető főorvosa volt.)
1969-1977 dr. Matyasovszky Mariann röntgen szakorvos,
1977-től dr. Gréger Ottila belgyógyász, röntgen szakorvos is végezte a szakellátást.
1979-től dr. Szabó Judit gyermek-, később röntgen szakorvos került beosztott orvosként az
osztályra.

Míitét közben ( 1950-es évek)

Míitét közben ( 1950-es évek)
19 Zsembery Dezsó ( 1999.)

A

Emlékeim az ötvenes

A

évekről. ..

Dorogra jövetelem után pár hónapig még tanúja lehettem a kórházban fekvő betegek helyi
rádión való tájékoztatásának is, még működött a portásfülkében telepített „Telefunken" rádió, minden ágyhoz egy-egy fejhallgató állt rendelkezésre. Emlékezeten' szerint 1958 májusában a szomorú hír a helyi rádión is terjedt a betegek között, hogy- a mindenki által szeretett
és tisztelt - dr. Dubay Miklós sebész főorvos váratlanul elhalálozott. Szívinfarktus volt a
halál oka. Nem is említeném, ha nem tudtuk volna mindnyájan - aldk közelében éltünk -,
hogy mily sok megpróbáltatáson és érdemtelen meghurcoltatáson ment keresztül 1945 után.
A fia Ifj. dr. Dubai Miklós szerint „Dorog lakossága szeretetét és megbecsülését azzal is kifejezte,
hogy 1958. május 26-án a dorogi Bát1)1ászzenekartól kisénJe a farkasréti temetóben sokak jelenlétében
heryeztélc végső J1)1ugalomba".)
Dr. Dubay Miklós halála után 1958. őszéig dr. Kovács Tibor, az esztergomi
sebész szakorvosa látta el az osztályos teendőket.

rendelőintézet

korszerű

járó-, fekvőbeteg-ellátás
1960-1970

A járóbeteg-szakrendelés 1929-1957-ig a kórházban, 1957-1958-ban a Bécsi út 40. szám alatt,
a Járasi Pártbizottság épületében, 1958-1963 között a Rákóczi úton, az ún. „Lipták-házban"
működött.

Az 1960-as évek első felében a szénbányászat és az egyéb iparágak fellendülése Dorog és
környéke egészségügyi intézményeinek korszerűsítését eredményezték. A kórház fekvőbe
teg-ellátása javult. A belgyógyászati osztály felújítása után az ágyak száma tízzel, 60-ra növekedett. Korszerű vizsgáló és kezelő helyiségeket alakítottak ld, később központi nővérhí
vót is rendszeresítettek. Az épület külső rekonstrukciója - élvezve a Szénbányák Vállalat
és a környező üzemek anyagi segítségét - az 1960-as évek végéig befejeződött. E folyamatban fontos szerepet játszott Kanovszk:y Ferenc, Kéri Vencel, a későbbi fejlesztésekben pedig
Kroszner László és dr. Tóth István igazgató.

Az 1958. október l-jén a dorogi sebészeti osztály újjonan ldnevezett osztályvezető főorvosa dr. László Viktor, az általános sebészet
mellett, a baleseti betegellátásban is nagy gyakorlati tapasztalattal
rendelkezett.
Orvosai voltak: dr. Hangos Györg)~ dr. Egervári László, dr. Takács
Iván, dr. Tóth Zoltán, dr. Mühlhammer Ferenc, dr. Czeglédi Mária,
dr. Nagy Attila, dr. Till Attila, dr. Tóth Katalin, dr. Selmeczi Gábor,
dr. Szikszay Erzsébet, dr. Noske Frida.

D1: László Viktor

Jó humora, színes egyénisége felejthetetlenné tette számunkra
az orvosi és a főorvosi értekezleteket, és esemény számba menő
- a Technika Házában megrendezendő - dorogi orvosbálok vidám
hangulatát.

Or1Josbál a Technika Házában 1960-bmz D1: Topscher Zoltán, d1: Soós Gáb01;
dJ: Soósné Béres Gitta, d1: Tóth Katalin, d1: Hangos GJ1örgy

A dorogi kórház 1960 körül

A

Az új Szakorvosi

Rendelőintézet

1966-ban dr. Miskolczy Zoltán nyugállományba vonult. A fő
orvosi állást megpályázva az Egészségügyi Tudományos Tanács
(ETT) pályázatomat elfogadta. 1967. augusztus l-től mint ldnevezett belgyógyász osztályvezető főorvos a kórházigazgatói teendők
ellátására is n1egbízást kaptam.

DJ: Zsembe1y

Dezső

1968-ban dr. Kulcsár Zénó rendelőintézeti igazgató is nyugdíjba
ment. Utóda dr. Csőkör György belgyógyász szakfőorvos volt, de
megbízatása csak egy évre szólhatott, mert 1969. szeptember l-től
a Komárom megyei Tanács Egészségügyi Osztályának a vezetője
lett.

D1: Csó1cör GJ1örgy

A szalco117osi

rendelőintézet

1963-ban a községi piac területén - közös udvarral kapcsolódva a kórházhoz - épült meg és
került átadásra a 17 munkahelyes, tágas, világos, központi fűtéses, modern rendelőintézet. A
munkálatok kezdetére dr. Szabó Imre, Dorog akkori tanácselnöke így emlékezik: „Nem kevés
lobbizás eredményeként heb1eztük át a piacteret, még a szovjet hadsereg esztergomi parancsnokságát is
belerángattam a gyors átépítésbe. "20 Az építkezés speciális technológiát - oszlopos alépítményt
- igényelt, mert a kórházhoz hasonlóan, az 1920-as években még nádas, vizes terület volt e
helyen. Az újonnan megépült szakrendelő - dr. Kulcsár Zénó rendelőintézeti igazgató irányításával - nemcsak jobb szakmai ellátását biztosított Dorog és a környező települések lakosságának, de az új létesítmény első és építészetileg egyedülálló építménye volt a megyének.

D1:

°

Erős

Miklós az új fogászati szakrendeló1mz

2 Kovács Lajos (2011) 8. o.

Az Egészségügyi Kombinát épülete
Nem sokkal később, 1970
novemberében megépült a gyógyító-megelőző ellátást szolgáló Egészségügyi Kombinát is,
ahol helyet kapott a gyermekgyógyászat, az anya-csecsemő
védelem, a bőrgyógyászat, a
tüdőgondozó, a rendelőinté
zetből áthelyezett üzemorvosi
és körzetorvosi rendelők, ezzel
javítva az alapellátás feltételeit.
1971-ben átadták az új, korszerű gyógyszertárat.

A gyennekkörzeti rendelő dolgozói ( 1970-es évek)
Állnak: Árendás Jánosné, HorJJáth Katalin, d1: Dávid Anna, Hégli Gábomé, dJ: Kégel Eszte1;
Toók Istvánné. Ülnek: Cserei Györgyné, Hajdú Józsefné, Barát Istvámzé.

A

A külön épületben álló új fiziko- és hydrotherápiás
objektum az új rendelő intézettel és az egészségügyi
kombináttal komplex egészet alkotott.
Az új rendelőintézetbe áthelyezett szakrendelések - belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat, reumatológia, orr-fül-gégészet, szemészet, gyermekgyógyászat, fogászat, ideggyógyászat, onkológia - a
röntgen diagnosztika ldvételével - a kórházban és a
Rákóczi úti „Lipták" -házban megszűntek. A laboratóriumnak átmenetileg főfoglalkozású labor szakSúryfürdóJcezelés, 1970-es éJJek
orvosa volt dr. Tóth Antal, majd dr. Pákozdi Ágnes
személyében, aldk egyben a kórházi laboratóriumi
feladatokat is ellátták. Távozásuk után a hatvanas évek második felében a laboratórium szakmai felügyeletét dr. Mohos Zoltán, az esztergomi kórház laboratóriumának osztályvezető
főorvosa látta el.

övezett park a dísznövényekkel, sok színben pompázó virágokkal, az árnyékot adó platánés akácfákkal, a lábadozó betegeknek pihenést adó környezettel és a sportolási lehetőséget
biztosító teniszpályával Dorog község egyik legszebb helyévé vált. A járó- és fekvőbeteg
intézmény korszerűsítése nemcsak a jobb betegellátást, hanem a jobb szakmai és tudományos munka feltételeit is megteremtette. A kórház, a rendelőintézet és a járás körzetorvosai
részére a havonta rendszeresített munkaértekezletek, a szakmai továbbképzésen túlmenően
a kollegiális kapcsolatok ápolását is szolgálta. Az időnkénti szabadtéri rendezvények, a sport
is részesei voltak akkori életünknek. „Ereklyeként" őrzöm a dorogi kórház „válogatottjáról"
készült képet, mely a Buzánszky Jenő által vezetett Esztergom - Dorog kórházak mérkőzé
sén készült.

Lényeges szalunai előrelépést jelentett dr. Csontos Edit laboratóriumi szakorvos 1970. november 1-i ldnevezése. A rendelőintézetben működő, többszörös átalakításon átesett laboratórium, megújult műszerparkkal felszerelve, már akkor
biztosította a kórházban fekvő és a Dorog járás járóbetegeinek
korszerű szakellátását. Az elért eredmények dr. Csontos Edit
vezető főorvos és a szakasszisztensek jó munkáját dicsérik.

D1: Csontos Edit

A szakrendelések áthelyezése után a kórházban felszabadult
helyiségekben vizsgálók (EKG, endoszkópia, laboratórium) és
kezelők ldalakítására kerülhetett sor. Ez lehetővé tette a belgyógyászati osztály 70 ágyra, a sebészeti osztály 48 ágyra, a szülészet-nőgyógyászat 40 ágyra történő bővítését. Dr. Miskolczy
Zoltán kórházigazgató főorvos elévülhetetlen érdeme, hogy a
tervek és az elképzelések valóra váltak. Az
egészségügyi
intézmények
(kórház,
rendelőintézet,

fizikoterápia,
egészségügyi
kombinát) által

Körzeti orJJosi
munkaértekezlet
IGastrompusztfm
(1970-es éJJek)

A dorogi kórház „ válogatott 11-e" 1961-ben
Állnak: d1: Wladár Imre, ismeretlen , d1: Kmpiák István, d1: Soós Gáb01; d1: Topscher Zoltán, d1:
László Vilct01; Guggolnak: d1: Gálócry Imre, Buzánszl~y Jenő, d1: Ora11ecz István, dr Bükkerdő Pál,
d1: Zsembe1y Dezső, d1: Császár Tivadm:
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Az integráció utáni évek

ESZTERGOM - DOROG EGYESÍTETT KÓRHÁZAI
1970-2000
1970-ben a Járási Tanácsok 1970-ben rendeletileg megszűntek. Az akkori jogszabályok szerint a
községek egészségügyi intézményt nem tarthattak
fenn, ezért a dorogi kórház és a rendelőintézet önállósága érvényét vesztette. Így Dorog nagyközség
és Esztergom város kórházainak egyesítése 1970
november l-én megtörtént. Esztergom Városi
Tanács Egyesített Kórházai igazgató főorvosa dr.
Zsembery Dezső lett.

„Fontos cezúra a kórház, illetJJe a kórházak tö1ténetében az 1970-es esztendő, amikor az integrációs program
keretei között az esztergomi és a dorogi kórházat egyesíPetemák GusztáJJ: Emlékülés plakettje,
tettnek 1ryilJJánítottálc. A két alapító intézmérry közös és
1970
függetlenített igazgatói státuszt kapott, egyben elkezdődött az egyes osztábJOk diagnosztikai és kezelési, JJalamint
tudomá1ryos jellegű arculatának a kirajzolódása. Az összeJJonási szándék a kórházak és a rendelőintéze
tek kapcsolatára is kite1jedt. Az első függetlenített igazgató hiJJatalba lépéséig (Erdős Zsigmond 1973)
Zsembe1y Dezső dorogi belgyógyász főonJOS az egyesített kórházak direktora, illetve Kiss Gyula Esztergom megyei bőrgyógyászfőonJOS megbízott minőségben látta el az időigényes és szerteágazó teendó1cet. Ám
JJérbeli klinikusok léJJén az osztáryt az irodáJJal egyikük sem cserélte fel. "21
Dr. Szontágh Csaba adjunktus (a '90-es években az egyesített kórház igazgató főorvosa, I. belgyógyászat osztályvezető
főorvosa) segítségével továbbra is elláttam a II. belgyógyászati
osztály vezető főorvosi teendőit.

Az integráció után folytatódott az egyesített kórház belgyógyászati osztályainak profilírozott szakellátása és a műszerezettség továbbfejlesztése.

Esztergomi V. T. Egyesített Kórhórn,
II. Belgyógyóswti Osztó ly (főorvos: Zsembery Dezső dr.)

Automa,ta
dialysis
Zsembery Dezső dr„ Pók Góbor dr.
és Bende György

7

A pel'ilonealis dialysis (a Lovábbiaklian. PD.)
1923 óta ismert eljárás Ganter (5). Évtizedes feledés után az utóbbi időben széles körben újra elterjedt és eredményes alkalmazásáról számos közlemény jelent meg (10, 4, 7, 12, 8, 14). A PD. során a hasüreget, a vér elektrolyt-tartalmának
megfelelő összetételü dialyzáló oldattal áramoltatjuk át. A' kezelés alatt az osmosis és diffusio törvényei szérint a peritoneumon - mint semipermeabilis hál't.yán - keresztül a vérben felnzaporodott salakanyagok eltávoznak és rendeződik a
szervezet sav-bázis és elektrolytegyensúlya is,
Berkessy és rntsai (1). A PD. technikai kivitelével
részletesen nem foglalkozunk; utalunk az idevonatkozó irndalomra (4, 1, 12).

A PD. módszerei

D1: Szontágh Csaba

21 Szállási ( 1986) 75. o.

1970 november l-től az
egyesített kórházak dorogi
rendelő intézetének vezetője,
a kórházigazgató helyettese,
a nagy gyakorlati és vezetői
tapasztalattal rendelkező dr.
Korompay Károly a fogászati
szakrendelés volt vezető fő
orvosa lett.

Guruló állványon 3 db egyenként 10 literes
üveget helyeztünk el (1). Az üvegeket az
általunk készített steril infúziós szerelékkel sorba
kötöttük. A kezelés megkezdése előtt - házilag
előállított Peritofundin I., illetőleg II. oldatokat
töltünk az üvegbe az osmolaritas igénye szerint.
Az oldatokat autoklávban sterilizáljuk. Az infúziós müanyag szerelék levegőzőcsövét az első
üvegbe, a beömlöcsövet · - amely a beömlőszele
pen át (2) a beteg hasüregébe vezeti az oldatot
a harmadik üvegbe helyezzük. Az Y cső másik
szárára csatlakozik a müanyag szerelék kiömlő
csöve, amely a kiömlőszelepen át (3) haladva a
mércés üvegpoharakba vezet. Az üvegpoharak egy
forgótár·csán helyezkednek el. A forgótárcsa óránként 1-1 edénnyel továbbforog, biztosítva, hogy
a kiömlés mindig üres edénybe történjék. A közhőálló
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Az Autodi 01 rnűszoki leírcisa
J. A dializáló oldatot tartalmazó üvegedények,
2. Beömlő szelep,
3. l<iömlő szelep,
4. Központi vezérlőegység,

A legelterjedtebb a Maxwell (9) által 1959ben kidolgozott .intermittáló infúziós eljárás. Hazánkban is ezt a módszert alkalmazzák. A kezelés
lényege, hogy a has punctiója után müanyag katétert helyezünk a hasüregbe. A mosóoldatot 1-2
literes mennyiségben - müanyag szerelékkel 10 perc alatt a hasüregbe infundáljuk, majd 30
perc elteltével, a szerelék Y-szerü elágazásának
másik szárán át 10-15 perc alatt kiengedjük.
Nyugati 9rszágokban az utóbbi évtizedben a
PD. végzésének egyszerűsítésére zárt rendszerű
automata gépeket használnak (6, 3, 11, 13). A gépi
PD. előnye
többek között -, hogy csökken a
fertőzés veszélye, az orvosnak és középkádernek
kevésbé munkaigényes és a betegnek kényelmesebb eljárás. A rendelkezésünkre álló magyar irodalomban automata PD.-ről nem olvastunk.
A hagyományos módon végzett PD.-t, amely
sok munkát és felügyeletet igényelt -- 1975. XII.
l-től gépesítettük. Zárt rendszerü automata
dialyzátorunk egyedi készülék, amit a környező
vállalatok segítségével alakítottunk ki. „Aittodi
01" fantázianévvel ellátott automata dialyzátor
részletes felépítése (ábra).

5. Hőérzékelő,
6. Fűtőtestek,

Orvosi Hetilap 1977. 118. évfolyam, 13. szám

Corvin Ottó Kórházbnn 'kezelik uraemia, nephritis

7.

Nővérszobai vészjelző

ponti

csatlakozója

vezérlőegység

(4) az elektrnnikus irányítású
az előre beállított időtartamra nyitja, illetőleg zárja. A müködés folyamatos és óránként ismét.!őclik. Az olclatok hőmérsékletének állandóságát thermoelemes
automatika (5) szabályozza. Ha az oldatok hőmér
séklete 35 °C alá csökken, úgy az automatika a
hőálló üvegek alatt elhelyezett fütőtesteket (6) bekapcsolja, 37 °C-on a fütés automatikusan megszűnik. A gép esetleges meghibásodását vészcsengő jelzi, amely a nővérszoba vészjelzőjére csatlakozik. A gépi dialysissel szerzett tapasztalatainkat
két betegünk kórtörténetének részletes · ismertetésével illusztráljuk.
beömlő-, illetőleg kiömlőszelepeket

Esetismertetés
Sz. I„ 21 éves férfibetogel IU7<i. V. 7-én szúllilj;\k
osztályunkra PD. szükségessége miatt. A beutaló diagnosis terminalis veseelégtelenség. Első kórházi felvételekor (1972) - zárójelentése alapján
a diagnosis
nephrit.is chr. prueuraemia volt. 1976. l. hónapban Bp.

Az 01vosi Hetilrrp 1977. 118. é1fo[ymn 13. számában közölt szakciklcünk első oldalrr
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Az esztergomi kórház belgyógyászati osztályán a szív-érrendszeri, a vérképzőszervi és cukorbetegségben szenvedők, a dorogi belgyógyászati-reumatológiai osztályon az emésztőszer
vi, mozgásszervi és a vesebetegségben megbetegedettek vizsgálatára és korszerű ellátására
jobbak a szalm1ai és műszeres feltételek.

(„Hazánkban korukat előzték meg) Zsámbéky P és István L. (Szombathely), amikor 1954ben peritoneális dialyzist végeztek, amiről 1955-ben Sztálinvárosban a III. Vándorgyű-lésen
számoltak be." )22
Dorogon - a megyében elsőként - 1975-től alkalmaztunk peritoneális dialízist, majd 1977ben az automatizált kezelési formát a heveny és idült veseelégtelenségben szenvedőkön (a
technikai-műszald feltételek megteremtése és lddolgozása Bende GJ1örgy technikus szakértelmét és munkáját dicsérte).
1970-től

a száloptikás műszeres (endoskópos) vizsgálat és 1975 után az endoszkópos műtéti
beavatkozás (polipeltávolítás, vérzéscsillapítás, szövet mintavétel stb.) lehetősége megteremtette a gyomor- és bélbetegségekben a modern diagnosztika és terápia alapjait.

D1: Zsembe1y Dezső száloptikás mdoszkópos (gyomortiikrözéses) JJizsgálatot végez az
1970-es éPekbe11
A kórházi tevékenység mellet - időnként - az osztályok orvosai látták el a dorogi járás területén a körzetorvosok szükség szerinti helyettesítését. Ennek példája volt az alábbi kirendelési megbízás.
22 Süle (2003) 6. old.

OrJJosi kirendelés

Íi
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Ötvenéves a dorogi kórház

Az 1972. év emlékezetes dátum volt, ekkor ünnepeltük a dorogi kórház ötvenéves évfordulóját. Így emlékezik a Dolgozók Lapja: ,,Az esztergomi Fárosi tanács egyesített kórházának dorogi
egysége ötven esztendővel ezelőtt kezdte meg mííködését. A jubileum alkalmából ü1111epi tudomáll)JOS ülést
tartottak szerdán Dorogo11, a Technika Házában. Dl: Csó1cör G)Jörgy főon;os a megyei tanács egészségügyi osztályának vezetője mondott ünnepi megJl)Jitót. D1: Szállási Á1pád körzeti orJJos, aki on;ostörténeti kutatásokkal is foglalkozik, a dorogi kórház mííködésének jelentős esembryeit feldolgozott munkáit
ismertette" 23 .
A jó szalrn1ai együttműködés ellenére számomra mind nehezebbé vált a belgyógyászati osztályvezetés mellett az egyesített kórház igazgatófőorvosi teendőinek az ellátása, ezért 1972.
december 31-vel felmenésemet kértem, amit Esztergom Város VB Testülete elfogadott, utódom dr. Erdős Zsigmond lett.
Az új esztendőben osztályomon a szalu11ai feladatok maradéktalan ellátását tartottam legfontosabbnak. Az osztályvezetői teendők mellett szükséges volt a gondozási feladatok korszerűsítése, továbbképzések, tudományos konferenciák rendszeres megszervezése. A hosszú
évtizedek alatt ( 1957-1993) fáradtságot nem kímélve és áldozatra is kész részvételükkel segítették a belgyógyászati osztály gyógyító munkáját: dr. Szontágh Csaba, dr Pák Gábor, dr.
Dávid Dezső, dr. Gréger Ottilia, dr. Gál Mariann dr. Kovács Márta, dr. Uhlaryk Andrea, dr.
Trexler Ilona, dr. Bérces Magdolna, dr. Augusztin Ágnes, dr. Katona Zoltán, dr. Esztá1y Piroska, dr. Kelemen János, dr. Keszthelyi Gábor, dr. Kégel Eszter, dr. Gyalogh Mária, dr. Kun Ágota, dr. Rásó Ilona, dr. Repetics Sarolta, dr. Rittling Ferenc, dr. Unica Edit, dr. Tóth Noémi, dr.
Várgedő Andrea, dr. Valykó Ferenc, dr. Karsai László, dr. Borsós Katalin, dr. Fajszi Bulcsú,
valamint a betegellátásban példát mutató nővérek, amelyért mindannyiukat dicséret illeti.

Dr. Pák Gábor, Dr. Keszthelyi Gábor, Dr. Dávid Dezső, Dr. Kun Ágota, Dr. Gál Mariann,
Dr. Tóth Noémi
Pálinkás Sándorné, Demény Lászlóné, Hoffmann Györgyné, Dobos Miklósné, Vámos Pálné, Lix Györgyné, Solymos Györgyné, Szopó Jánosné

Reumatológiai osztály Dorogon
Novák Edéné, Mangó Gáborné, Székely Olivérné, Kruska Tiborné, dr. Nagyné Vigh Ilona,
Juhászné Szőcs Erika, Tóth Jánosné, Kimmel Tiborné
Komárom-Esztergom megye egészségügyi fejlesztésének eredménye az Esztergomban felépült, 1975. november 6-án átadott korszerű szülészeti-nőgyógyászati pavilon. Megteremtő
dött a feltétele az esztergomi és dorogi szülészeti-nőgyógyászati osztályok egyesítésének dr.
Kárpáthy László osztályvezető főorvos vezetésével (dr. Perényi István nyugdíjba vonult), és
Dorogon a 30 ágyas reumatológiai osztály ldalakításának a lehetősége. „ ... Ekkor még Komárom
megye volt az ország legiparosodottabb megyéje. Az iparban és a bá1ryászatba11 foglalkoztatottak magas
arár~ya is felvetette a reumatológiai fe!CJJőbetegellátás kialakításának szükségszerííségét. Bln az inspirációt Zsembe1y főmvos már dorogi kórházigazgató korában megkapta Bozsól~y Sándor és Gömör Béla
professzor uraktól ... A reumatológiai betegellátás feltételei 111egteremtődve a felszabaduló kórtennekben
1976-ban 30 ágyon megyei fejlesztés keretébe11 kezdődhetett el a felwóoeteggyógyítás. Az egyesített kórház
ellátási területén kfrül, azaz az egész megye területére kite1jedő ellátás csak 1990-től indult meg. 24

23 (-) Ötven éves a dorogi kórház. Dolgozók Lapja, 1972. december 21.
24 Dávid Dezső (1998) 29-30. o.

Halmos Katalin, Baumstark Istvánné, Pötösné Markó Gyöngyvér, Marosvölgyi Sándorné,
Ámonné Kürti Edit, Szabóné Győri Zsuzsa, Kiss Mária, dr. Rittling Ferencné
Horváthné Mészáros Márta, Hidasi lászlóné, Kovács Piroska, Farkasdi Ilona, Bosnyák Zsuzsanna
Juhász László, Kecskeméti József, Sztvora Ernőné, Vadász Istvánné, Haraszti Istvánné,
Farkasdi Gyuláné, Ádám Györg)r, Nagyvári Lajos

25 éJl Dorogon, n tnbló nz é1fordulóra készült

Szakmai és tudományos fejlődés
az 1980~as években
Az új rendelőintézet, egészségügyi- kombinát, fizioterápiás objektum, valamint a kórház
rekonstrukciója megteremtette a feltételét a következő évtized modern, korszerű betegellátásának. Szükségszerű volt a gasztroenterológiai laboratórium újsze1ű műszerezettsége, a
belgyógyászati osztályon a négy ágyas őrzőszoba központi oxigénnel való felszereltsége. A további szakmai fejlődés feltétele az volt, hogy a szakorvosok újabb szakképesítéseket szerezzenek (pl. gasztroenterológia, nefrológia, reumatológia). A dorogi reumatológus szakorvosképzés szükségességéről készült dr. Pák Gábor interjúja dr. Zsembe1y Dezsővel: „Ön 1980-ban,
52 éJJes korában reumatológiai szakPizsgát tett „rendes vizsga" formájában Miért JJolt erre szüksége?
A dorogi kórház nagy szerkezeti JJáltozásokon ment át a 70-es évek második felében. A szülészeti osztáb1 megszíínt, illetve új központi pavilonba költözött Esztergomba. A szülészet heb1én kialakult megyei
támogatással egy 30 ágyas mozgássze1vi részleg, ameb1 a megye egyetlen ib1en jellegíí fekvó'beteg ellátó
egysége lett, és a belgyógyászati osztáb1l10z integrálták. Tennészetesnek vettem, hogy a tárgyból szakvizsgát szerezzek. Ezen elhatározásomban szerepet játszott az is, hogy így az osztáb1omról késó'bb több orvos
tehetett -és tett is - reumatológiai szakvizsgát. Jelenleg a megye 7 szakon1osa közül 5 az osztáryomról
került ki. "25

A dorogi kórház 1980-ban
25 Pák Gábor ( 1987), 5-6. o.

.\

Jll' \ 1

Tudományos ülés Dorogon

Az Esztergom városi Tanács Egyesített Kórházai Tudományos Köre 1978. november 17 -én
továbbképző jellegű tudományos napot rendezett Dorogon, a Technika Házában azért is,
hogy mindkét kórház profilírozott osztályainak munkáját mind a szakorvosi, mind a területi
alapellátásban dolgozók jobban megismerjék. A „Korszerű diagnosztikus és terápiás eljárások a kórházaink gyakorlatában" címmel rendezett konferencia előadói voltak: Dr. Leel-Őssy
Lóránt, dr. Magyarsóky Ferenc, dr. László Viktor, dr. Halmay Ottó, dr. Russay György, dr.
Nábrády János, dr. Ambrus Ilona, dr. Tőrös Péter, dr. Szontágh Csaba, dr. Dinnyés József, dr.
Telelcy Balázs, dr. Pák Gábor, dr. Zsembe1y Dezső.

j7

I
A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ
TÁRSASÁG
DUNÁNTÚLI SECTIÓJÁNAK
XXVIL VÁNDORGYŰLÉSÉRE

Belgyógyász Vándorgyűlés Esztergomban
Az 1980-as év tavaszán Esztergomban megrendeztük a Magyar Belgyógyász Társaság dunántúli szekciójának XXVII. Belgyógyász Vándorgyűlését.
A vándorgyűlés előadói és társszerzői voltak: dr. Szontágh Csaba, dr. Pák Gábor, dr. Mátyus
Lajos, dr. Tőrös Péter, dr. Dinnyés József, dr. Hambach József, dr. Osvai László, dr. Pátkai
István, dr. Zsembe1y Dezső.
ESZTERGOM 1980. MÁJUS 28-29-SO.

A vándorgyíílés meghfrója
A rendezvény 3. napján (péntek, május 30.) dr. Hámori Artúr professzor elnökölt. Ekkor került sor - felkért referátumként - Erosiv gastritis címmel előadá
somra a dorogi II. belosztály képviseletében. Nagy
megbecsüléssel őrzöm az esemény óta a professzor úr
kéziratos feljegyzését:

„A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Sectiojának
XXVII. Vándorgyíílése nagyszerííen sikerült. Kiváló előadá
sokat hallottimlc, élénk volt a vita, és a látogatottság mindm
várakozást felülmúlt.

Verte! József A v!mdorgyíílés emlélclapja (grafika -1980. május 28-30.)

Zsemhe7J' főorvos úr referátuma az erosiv gastritisról egy
nagy gyakorlati jelentőségíí kórképpel foglalkozott. A gyomorvérzés alctfr diagnosztikájának történelme során emlékezetembe idézte egy fiatalkori törekvésemet, és így előadása alapján a
pionírok közé sorolom, mert megtudtam, hogy Felünk egyidó1Je11
hasonló eszmék lelkesítették, Fállalm a korai technikai nehézségeket. "

Az elnöklő Hámori prefesszor

Két évvel később, 1982-ben az egyesített kórházak együtt ünnepelték Esztergomban a két
település kórházalapításának kerek évfordulóit, s erről a Komárom megyei sajtó is megemlékezett. A történeti összefoglalót dr. Szállási Árpád orvostörténész publikálta. 26
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Prof d1: Hámori Artúrfeljegyzése a JJándorgyíílésró1 ( 1980. május 30.)

Mokri Pál, a megyei tanács elnöke köszönti a Pmdégeket 1982-ben.

A Belgyógyász Vándorgyíílés rendezői: d1: Zsembny Dezső, d1: Pák Gáb01;
d1: Szontágh Csaba, d1: Dinnyés József, résztJlePó1cént a kép bal oldalán d1: Elekes Zoltán

Petemák GusztáJJ plakettje a dorogi kórház 60. és az esztergomi kórház 80. éifordulójára
26 Szállási Árpád ( 1982).
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Személyi és tárgyi változások a röntgen osztályon ( 1980~as évek)

A sebészeti osztály korszerlísítése

1980-ban dr. László Viktor sebész osztályvezető főorvos korszerinti nyugállománya után, helyettesként dr. Tóth Zoltán adjunktus, egy évvel később dr. Horváth Nándor lett a sebészet osztályvezető főorvosa. 1983-ban az osztály korszerűsítése folytatódott,
a műtő rekonstrukciója megtörtént. Szükségáramkörrel is mű
ködtethető mlítőlámpák és új, korszerű műtőasztalok kerültek
beszerelésre. A betegek elő-utókezelése betegőrző monitorokkal
felszerelt kórtermekben történt. A központi oxigénellátás és vákuumhálózat ldépítése korszerűsítette az osztály működését.

Már az 1980-as évek elején a dr. Elekes Zoltán főorvos vezetése alatt működő dorogi röntgen osztály mind nagyobb
szerepet kaphatott volna az emésztőszervi és mozgásszervi betegek modern és korszerű ldvizsgálásában, - röntgen
képernyő alatt végzett epeutak endoskópos vizsgálata, speciális mozgásszervi elváltozások diagnosztikája - de ennek
feltételei az elavult géppark miatt nem valósulhattak meg.
(Id. a röntgen osztály beszámolóját az 1988 évi munkáról).

Dr

Tőrös

A modernizált sebészeti osztály és a műtő technikai és szalrn1ai
előnyeit igazán csak dr. Horváth Nándor utóda, az 1986-ban kinevezett új sebész
Tőrös Péter kamatoztathatta.

Péter

főorvos,

dr.

Dr. Mátyus Lajos sebész főorvos tanítványa, az elődökhöz (dr. Dubay Miklós, dr. László
Viktor) hasonlóan nagy gyakorlati tapasztalatú, az általános sebészetet magabiztosan művelő
dr. Tőrös Péter osztályvezető főorvos minden esetben segítő konziliárusa volt osztályomnak.
Az 1970-es és 1980-as években rendezett országos és helyi tudományos üléseken adtunk
számot kórházaink szakmai fejlődéséről.

A kórház 1985-ben

D1: Elekes Zoltán

Dr. Elekes Zoltán főorvos nyugállománya után,
- mint nyugdíjas tovább
dolgozott - 1983-1988-ig
dr. Gréger Ottilia a megbízott osztályvezető főorvos
Dorogon.

1984. január l-jétől Esztergom székhellyel a dorogi és esztergomi röntgen osztályt összevonták dr. Erdélyi Ilona osztályvezető főorvos vezetésével. A főorvosnő nyugállománya
után 1988-2002 között dr. Gréger Ottilia az egyesített kórházak röntgen osztályának a vezető főorvosa. Irányítása alatt
biztosított volt a kórházi osztályok fekvő betegei és az alap
és szakellátás járóbetegei számára a röntgen és az ultrahang
vizsgálatok korszerű diagnosztikája.

D1: Gréger Ottilia

A dorogi röntgen osztá61 dolgozói nz 1970-2000 közötti éJJekben
KeselÍíné Esvég Ildikó, d1: Elekes Zoltánné, Ortmann Ferencné, Sebő Istvánné,
KolozsJJári Jenőné, KoJJács Sebő Ildikó. Ülnek: lvlarton Mihá0mé, Lieber Józsefné, Puchner Alajosné.
Felső sor:

MRE Vándorgyűlés
Esztergom-Dorog
1987. szeptember 25-27

II.Höntgenosztályi'i.ról

A dorogi röntgenosztály 1984 óta

mŰködik

integráltan az eeztergo-

mival.
Rendelési idő hétfőtől péntekig 7h-15 11-ig. 1511 -t61 és trnombat,
vasárnap assz.is ztensi Ügyelet van.
.
Bvente 8-9 ezer beteget lát el. Az osztályon hagyományos röntgen~
diagnosztika folyik: felvétel + átvil~ígítás /kontrasztanyagos.
vizsgálatok: gy ornorvizsg., irrigographia, femoralis arteriographia, urographia/.
Az 1988-us év számadatai: Gyomor vizsg.: 548
Irrigographia: 177
Urographia
58
Fernoralin art: 51.

1986. szeptemberében - több pályázó előtt - a Magyar Reumatológusok Egyesülete az Esztergom Városi Tanács Egyesített Kórházai II. belgyógyászati-reumatológiai osztályát /Dorogi
bízta meg az 1987. évi vándorgyűlés megszervezésével.

A betegek zömét ;járóbetegek és traumatológiai esetek adják.

Az osztály munkája

zökkenőmentesen

csak az integráció keretén

belül oldható meg. Mindexi dolgozó /orvos, a!'lszisztens/ kineve~

zése változó munkahelyre szól.
.A géppark átlagkora S~lo év, így a géphibák napi:r.enden vannak.
lfüben az esi::tben a betegek vizsgálata :blsztergomban történik.
Jelenleg az átvilágító haRználha tatlan, ez a prol:ilima harmadik
hónapja áll fenn.
A géppark kicserélése több millió forintba kerülne, így ez a
megoldás irreálümak tűnik.
Egy sok profilú diagnosztikai osztály kialakítása csak

centra~

lizáltan lehetséges., ez pedig u vonzá.skörébe tartozó tanácsok
és üzemek a....nyagi támogatásával valósítható mego
Személyi létszám: öt asszisztens, egy állandó orvos, egy taka~
rítón6.

Esztergom, 1989.ápr.lo.

(

-'; Grl:ia

os/

/dr Elekes Zoltán
főorvos/

A dorogi és esztergomi röntgenosztá{y közös beszámolója az 1988. éJJben JJégzett munkáról
A JJándorgyíílés meghfrója

.s

A VÁNDORGYŰLÉST megnyitja és köszönti:

II. Belgyógyászat

1994. január l-től, dr. Zsembery Dezső nyugállománya után dr. Pák Gábor
lett a II. belgyógyászat osztályvezető
főorvosa, 1993-tól dr. Szontágh Csaba
igazgató főorvos felkérésére a Vasza1y
Kolos kórház orvosigazgató-helyettesi
teendőit is ellátta. 27 Vezetőként jelentős szerepet vállalt a térség aktív-krónikus betegellátás modelljének megtervezésében és ldvitelezésében. Szakmai
tevékenységéhez köthető a gyom.or-bélvérzések kezelésének szubintenzív részlegen való ellátása. Az operatív epeúti
endoskópia megyei bevezetése, a végD1: Pák Gábor
stádiumú vesebetegségben szenvedők
hasi dialízisének dorogi megvalósítása, annak automatizálása, a kapszulás
endoskopia hazai alapjainak lerakása (az utóbbi vizsgálati eljárás alkalmazása, már esztergomi működéséhez köthető). Így a II. belgyógyászati osztály (Dorog) az ország dunántúli régiójának egyik ismert gasztroenterológiai (gyomor-bélbetegségek) és nefrológiai (vesebetegek)
decentruma lett. 1994-ben az osztály orvosai voltak dr. Gál Mariann, dr. Kovács Márta, dr.
Guth Csaba, dr. Uhlaiyk Andrea és di: Pintér Tibor.

D1: Gömör Béla egyetemi taná1;
a Magyar Reumatológusok
Egyesületének elnöke.

Furlán Ferenc grafikája: Az MRE
Vándorgyíílés Emléklapja 1987

A XX. század utolsó évtizede,
a változások időszakának kezdete

1986-tól a dr. Tőrös Péter főorvos által vezetett
dorogi sebészeti osztályt - ideálisnak is mondható
szalG11ai körülményei és műszerezettsége ellenére
- a gazdaságosság szempontjait érvényesítve 1993.
január l-től az esztergomi kórház sebészeti osztályához rendelték, dr. Mátyus Lajos osztályvezető
főorvos vezetésével.

E11doskopos JJizsgáló ( 1990-es évek)
D1: Mát:Jius Lajos

27

Pálos ( 1999), 5. okl.
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A II. belosztá01 12 ágyns kórtenne (nz átköltözés
Endoskopos laboratórium mííszerszekré11J1e,
1990-es éJJek

D1: Pák Gábor 11nmkn közben

A dorogi kórház rekonstrukciójának hiánya és következménye

előtt)

1999 márciusban

Így 1999. március 8-án a dr. Pák Gábor főorvos által vezetett II. belgyógyászati osztály az
esztergomi kórház egyik felújított épületébe költözött. A gasztroenterológiai és nefrológiai
profilú osztály betegeinek korszerű ellátása továbbra is biztosítva volt.

1994-ben Esztergom a címzett pályázaton támogatást nyert, amelynek részét képezte volna a dorogi kórház nagyobbik hányadának építészeti felújítása is, azonban az 1998. évben
történt szerződésmódosítás miatt a tervezett dorogi rekonstrukció elmaradt. (" ... Tehát JJároswzk JJisszn akmja JJenni n kórház mííködtetését, maga nkmjn felújítani, hogy reumntológini és ápolási
szolgáltatást tudjon 71J1újtani n lnkosságnak. Ehhez a programhoz már megJJmmnk n kiJJiteli terJJeink
és a pénzügyi j01Tásaink" - nyilatkozta ezek után dr. Tittmann János dorogi polgármester. 28 )

A dorogi kórház 1999-ben
2S T. Krisztina (2000), 8. o.

Búcsúznnk Dorogtól n II. belgyógyásznti osztáb1 dolgozói 1999 március 8-án

Reumatológia

az egész megyére ldterjedő reumatológiai
ellátást biztosító 90 ágyas belgyógyászati-reumatológiai osztályból, a 37 ágyas reuniatológia 1995-től önálló részlegként, 1997. március l-től már külön osztályként
működött, amelynek dorogi jövője már akkor bizonytalan
volt A vezetéssel megbízott dr. Dávid Dezső másodfőorvost,
1997. október l-től osztályvezető főorvosnak nevezték ld
(az osztály orvosai dr. Orosz Rita, dr. Laczkó Hajnalka és
dr. Regdon Irén). Az ő érdeme, - hogy közbenjárására
D1: Dávid Dezső
- az osztályát és a hozzátartozó fizioterápiás objektumot
az Enraf Nonius cég modern elektroterápiás eszközökkel
szerelte fel, amelyhez később trakciós, n1ajd cryoterápiás készüléket is sikerült- egyebek mellett - beszerezni, ezáltal is biztosítva a mozgásszervi betegségben szenvedők egész megyére
ldterjedő korszerűbb ellátását. Nevéhez fűződik a reumatoid arthritisben megbetegedettek
rendszeres gondozása és az újszerű terápia eredményes alkalmazása.

Az 1990.

évtől

fekvőbeteg

A reumatológiai osztáb1 és a .fizioterápia dolgozói ( 1990-es évek)

D1: Tii! József verse: Volt egyszer egy kórház, 1999 március 16.

A dorogi kórház volt orJJosai közösen emlékeztek a múltra
(háttérben a mentőállomás és a mosoda épülete 1999 októberében)
Első sor: d1: Elekes Zoltán, d1: Szontágh Csaba, d1: László Viktorné, d1: László Vikt01;
d1: Zse111be1J1 Dezső, d1: Bérces Magdolna, d1: Kun Ágota, d1: Tóth Noémi.
Hátsó sor: d1: Soós Gáb01; d1: Kmpiák István, d1: Keszthe[yi Gáb01; d1: Kelemen János.
Az utolsó megmaradt osztály (reumatológia) megmentéséért Dorog civil szervezetei (mozgáskorlátozottak és város barátok egyesületei) közös demonstrációt hirdettek 1999. május 21.én, pénteken a városban. A korabeli megyei sajtó 29 is visszhangot adott követeléseiknek.

A város lakói szónokaikat hallgatják

Kórház ért tüntettek
Dorog chtll sze1n1ezetel kérték a városban élőket, hogy a
kórház megmentése é!l'dekélbon a péntek délután 4 órára
meghirdetett tüntetésen Jelenjenek meg a Hősök terén.

A több száz főnyi tiltakozó tömeghez elsőként dr. Dávid Anna képviselő szólt; meggyőző
érvekkel bizonyítva, nem engedhető meg, hogy a kórházat
eldózerolják.
- Az embereket gyógyitó intézmény igenis rentábilis hangoztatta a 30 éve Dorogon
praktizáló gyermekorvos.
Bokros László, a Mozgássérültek Regionális Egyesületének elnöke, a kórház megmentése érdekében szervezett tüntetés vezetője nyíltan kimondta: - Az országban egyedül éppen annak a megyének nincs
mozgásszervi reumatológiai
kórháza, ahol a legtöbb moz-

gásszervi beteg él. Mivel Dorogon már csak a reumatológiai
részlet működik, s helyben van
a szakrendelő is, nem engedhető meg az elődeink közpénzéből épült, valaha országos hírű
kórház bezárása.
A Hősök teréről a kórház udvarába vonuló tüntetőket Kovács Lajos képviselő azzal biztatta: - Reméljük, hogy néhány
nap múlva a megyegyűlés - a
petíció hatására - kedvező döntést hoz. Dr. Tittmann János
polgármester felolvasta a 21 civil szervezet és 14 helyi település polgármestere által aláírt
petíciót, amiben a dorogi kórházat érintő mozgásszervi és

reumatológiai kórház - immáron ? éve meglévő - felújítási
programjának végrehajtását kérik-követelik.
Szerdán reggel Dorog polgármestere a lerobbant kórházban
találkozik majd a szaktárca he1yettes államtitkárával, ahol
szakmai megbeszélést tartanak.
Dr. Tittmann János azt is bejelentette a tüntetőknek, hogy
jövő héten szerdán részt vesznek a megyei közgyűlés egészségügyi bizottságának ülésén
is. Csütörtökön pedig ott lesznek a megyei közgyűlésen, ahol
a végső döntés megszületik:
Legyen-e, lesz-e mozgásszervi betegségünket gyógyító
kórháza Dorognak, amihez a
város 150 millió forintot fölajánlott?

- mészáros -

A Komárom-Esztergom megyei napilap, a 24 ÓRA tudósítása a dorogi tüntetésről

29 Mészáros (1999).

Demonstrálók a kórház épülete

előtt

Sajnos a részleges rekonstrukciós program is elmaradt, így Dorogon a reumatológiai fekvőbetegek ellátása sem valósulhatott meg. 2000-ben a dr. Dávid Dezső főorvos által vezetett,
megyei feladatokat is ellátó reumatológiai osztály is Esztergomba költözött, és ezennel véget
ért az aktív gyógyító dorogi kórház közel nyolcvan éves története.

J:
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A GYÓGYSZERTÁRAK TÖRTÉNETE
„ ... nem is Dorogon, hanem Bajnán

kezdődött ... "

Dorog múltját tekintve gyógyszertárról csak az utolsó száz évben beszélhetünk. Története
nem is Dorogon, hanem Bajnán kezdődött, ahol 1884-ben Havady Dózsa Árpád gyógyszerész gyógyszertárat alapított „Isteni Gondviselés" néven, s 1894-ben Tokodon azonos névű
fiók-gyógyszertárat létesített.
Dorogon az 1900-as években a szénbányászat fejlődésnek indult, a gyógyszertár a frekventáltabb szénbányászat felé közeledvén költözött Dorogra. A mai Hősök terén állt a Berberich
ház, ahol a gyógyszertár első helye volt. Vezetője Prónay gyógyszerész volt, a Havady Dózsa
család rokona.

Perl József

Szabó IstJJáll GusztáJJ által készített karikatúra, a
brí11J1a-kaszi11ó karikatúra-albumából

Az elnéptelelledett kórház keltette gondolataimat az Esztergom és Vidéke publikálta
A fiókgyógyszertár 1911-ben „Szent Margit" néven önállósult. A gyógyszertár akkori
tulajdonosa, Csepcsányi Csaba 1914 március 15-én munkatársának, Perl József gyógyszerésznek a tulajdonjogot átadta, ald később a balkáni háború idején, Konstantinápolyban a
török hadikórházban is dolgozott. Hazatérése után az I. világháború kezdetén az Ó-Tokodon
és Esztergom-táborban létesült fogolytáborok gyógyszer- és kötszerellátása a fiatal dorogi

gyógyszerész, Perl József feladata volt. (A foglyok a mostoha körülmények miatt kolera,
tífusz-, és vérhasjárványnak estek áldozatul.) A nappali munka után, éjszaka kocsival járta
a környékbeli fogolytáborokat, és gyógyszerrel látta el a járványban szenvedő tábor lakóit.
1916-ban az Esztergom-táborban felállított Mária Valéria szükségkórház gyógyszertárának
munkájában is tevékenyen részt vett.

A „Szent Margit" gyógyszertárat 1950-ben államosították, ekkor kapta a 2/7. számú megjelölést. A gyógyszertár vezetője Dobay Pál lett.

A gyógyszertárak történetében 30 később olvasható, hogy Perl József "Szent Margit" gyógyszertára 1927-ben „a Berberich házból" a Petőfi Sándor utca egyik korszerű épületébe költözött.

1954-ben a Bécsi út 65. szám épületében (jelenleg Zeneiskola)
lévő 2/7. számú állami gyógyszertár vezetője Heidrich Károly lett.
Nyugdíjba menetele után, 1958. május 16-tól Dobay Pál vezette
a gyógyszertárat. 1971-ben az Egészségügyi Kombinátba áthelyezett 2/7-es számú új gyógyszertár - a kórházban létesített - házi
győgyszertára biztosította az osztályok gyógyszer ellátását.

Itt kezdte munkáját Dobay Pál gyógyszerész, ald évekkel később - 1935 júniusában - a Dorogi Szénbánya csolnold terveinek
figyelen1bevételével „Szent Anna"
néven gyógyszertárat létesített Csolnokon. A második világháború után,
1948-ban Dorogon a bánya házi
gyógyszertára, a „Bánya-társpénztári patika" -ként nyílt meg, vezető
je Janáld Dezső gyógyszerész volt.
A „Perl-féle" patikát 1948-tól Perl
József leánya, dr. Bogárdi Jánosné
gyógyszerész vezette.

1954-ig mindkét gyógyszertár működött, de közelségük miatt a Társpénztár gyógyszertárát
Esztergom-táborba (Esztergom -Kertváros) helyezték át.

Dobay Pál

Ké1zitette:

A Perl-patika 1!JI0711tat11á1!J1a

DobaJ' Pál főgyógyszerész és nzunkatársai az egészségügyi kombinát 2/7. számú gyógyszertár előtt
1971-ben
A Perl-patika felépülésének é11ében, 1927-ben (ter11ezte Gátl!)1 Zoltán)

°

3 Kőbányai Gyógyszertár ( 1994)

Dobay Pál nyugdíjba vonulása után - 1973. november
dr. Kelemen Jánosné lett.

15-től

- 2/7-es gyógyszertár vezetője

ICÓRHÁZTÖRTÉNET

ll.RÉSZ

1995-től

a patika újra felvette a „Szent Margit" nevet, amely 1996-tól dr. Kelemen Jánosné
gyógyszerész vezetésével magángyógyszertárként működött, 2009-ben bekövetkezett haláláig. 2009. április l-től a „Szent Margit" magángyógyszertár vezetője Vigné dr. Plank Zsuzsanna gyógyszerész lett.

2000-2012

DOROGI SZENT BORBÁLA EGÉSZSÉGÜGYI KHT.

A 2000. évben, a dorogi kórház fekvőbeteg osztályai Esztergomba kerültek át. A kórház épületében csak a járóbeteg-ellátást szolgáló röntgen szakrendelés maradt és működött tovább,
1990-től a Dorogon is dolgozó, dr. Pezderka Miklós, 2001-től
dr. Csányi Ildikó röntgen szakorvosok részvételével.

D1: Kelemen Jánosné

Vigné d1: Plank Zsuzsanna

Az 1990-es évektől ismét lehetővé vált a magángyógyszertárak létesítése. 1991-ben dr. Révay
Gábor gyógyszerész a Hősök terén megnyitotta -megyei viszonylatban is elsők között -Dorog és környéke magángyógyszertárát.

A kórházi fekvőbeteg-ellátás megszűnte után is azt diktálták
az észszerűség és a gazdasági körülmények, hogy a jövőben a
dorogi Rendelőintézet saját tulajdonú és irányítású szak.rendelőként működjön tovább. A megyei Közgyűlés, Dorog Város
Dl: Pezderka Miklós
Önkormányzata és az esztergomi Vaszary Kolos Kórház vezetői megegyeztek, hogy Dorogon az eddig esztergomi irányítású egészségügyi intézményt, a szakrendelő üzemeltetését a helyi Képviselőtestület veszi át.
Megalakult a Dorog város tulajdonában álló Dorogi Szent Borbála Egészségügyi kht., ügyvezető igazgatója dr. Varga Győző főorvos lett.
Az új igazgató feladatáról ezt írta: „A kht. 2000. llOJJember 1-től

D1: Bán Teréz

2003-től

a dr. Bán Teréz vezetésével
magángyógyszertára lett.

működő

biztosította a járóbeteg- és a gondozói11tézeti ellátást Dorog és a kör7!:Jlező települések betegeinek. Az intézméJry célja, hogy minél több
szakmában, minél magasabb szfnJJ011alo11, minél komfortosabb hozzríférést biztosítsunk a könryék ránk szoruló lakosainak. Töre!CJJésünk,
hogy az elPrírásnak megfeleljünk, hogy a diagnosztika és a befejezett
terápia illetJJe a rehabilitáció mind nagyobb há1!:J1ada ambuláns úton
JJa/ósuljmz meg, kiegészülve a hatélco7!:J' prevencióval. A tulajdonos Önkonná1!:J1zat 100 millió Ft-ot költött a kht. beindítására, épület- és
közmíífelújításra, míísznfejlesztésre, mííködési támogatásra. "31

„Hársfa" gyógyszertár Dorog város harmadik

3 1 Dr. Varga Győző (2001)

ÍJ

A szakdolgozók átvétele az esztergomi kórháztól zökkenőmentes volt, a szakorvosi állásokat zömmel vállalkozó státusú orvosokkal töltötték be. Nagy könnyebbség volt Dorog és környéke betegeinek, hogy hamarosan 21 szakmában kaphattak színvonalas ambuláns egészségügyi ellátást a dorogi szakrendelőben. A fekvőbeteg osztályok Esztergomba koncentrálásával
a Vasza1y Kolos kórház is jobb kiszolgálást tudott nyújtani.

A lddolgozott részletes program-tervet (személyi, tárgyi stb.)
a Geriátriai Szakmai Kollégiumhoz véleményezésre felterjesztették.
A Geriátriai Szalrn1ai Kollégium a lddolgozott szakkórházi
fejlesztési programot elfogadta és a megvalósítását javasolta.
Dorog polgármesteréhez címzett, 2002. április 15-én kelt levelükben erről a következő tájékoztatást adták:

A működés első három évében folyamatosan nőtt az évente ellátott betegek száma, gyarapodott a szakrendelő bevétele, így 2004-től már nem igényelt fenntartói támogatást. A következő években az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fokozatosan korlátozta a szakrendelői
kapacitások bővítését, az elszámolható teljesítmény növekedését, csökkentette a gondozói
bázisfinanszírozást. A gazdálkodási korlátok ellenére sikerült életben tartani a dolgozók számára biztosított cafeteria juttatásokat, de a szintentartó béremeléseket egyre nehezebb volt
teljesíteni.

D1: Mersfmy Géza
Mindeközben a Dorogi Polgármesteri Hivatalban folyamatosan napirenden volt az üresen
elárvult, egykoron szebb napokat megélt kórház újjáépítése, a beteg emberek szolgálatába állítása.

lévő,

KÓRHÁZ~REKONSTRUCIÓ

A krónikus (geriátriai) szald(órház kialakításának tervezete

A krónikus (geriátriai) szakkórház ldalakításának terve nüatt Dorog Város Képviselőtes
tülete 200 l-ben kezdeményezte a kórház működtetési jogának visszavételét a megyétől.
Hatástanuhnányokat végezve megállapítható volt, hogy a megyében élő 10000 lakosra jutó
mozgásszervi és belgyógyászati, illetve krónikus belgyógyászati, valamint ápolási ágykapacitás alacsonyabb az országos átlagnál, elsősorban az esztergomi kórház működési területén
élő lakosok tekintetében. Az országos átlag eléréséhez llO krónikuságy-kapacitás szükséges.
Dr. Mersány Géza és dr. Varga Győző főorvosok lddolgoztak egy szakkórházi fejlesztési programot. A pályázati program megvalósításáért felelős munkacsoport vezetője Szenczi Gyula
osztályvezető, a tervező és ldvitelező a Dorogi Tervező Iroda és a Mávépcell Kft. Montávia
Kft. volt.
A hatástanulmányokra hivatkozva a beruházás célja egy mintaértékű modellezésre alkalmas, llO krónikus ágy kapacitással működő - krónikus belgyógyászati és belgyógyászati rehabilitációs, illetve tartós ápolási osztállyal rendelkező - geriátriai szakkórház kialakítás. A
hosszabb ápolásra szoruló betegek ellátásának biztosítása, amelynek segítségével költséghatékonyabbá, szakszerűbbé és humánusabbá lehet tenni az idősek egészségügyi ellátását.

Tisztelt Polgármester úri
A Geriátriai Szalrni.ai Kollégium 2002. áprilie 11-i:n megtartott űlésém
megtargyalta a dorogi kórház rekonstrukciója rutal kialakítandó llJ
szakkórház megvalósíthatósági tanulm~nyat. A tanulmány igen szakszerű,
széleskörű elemzést nyújt mind .o:rvos~szakmai, -technológiai, .rrrind pém:ügyi
vonatkozásban. Különösen figyelemre méltó a demográfiai és morbiditási
viszonyok mélyreható és összehasonlító elemzése, amely a szükséglet
oldaláról · támasztja ala ilyen típusú kórházrészlegek kíalakításanak
aktualitását. A személyi és orvostechnikai feltételek végleges :számszerű
meghatározásánál javasoljuk figyelembe venni a Geriátriai Szakmai
Kollégium által kidolgozott es jelenleg elfogadás előtt álló geriatriai kőrhazi
minimumfeltételek normáit1 külön említve a geriater szakorvosok, illetve
speciális geriátríai képzettséggel rendelkező 11övérck szükségletét. ugyanez
vouatkozik a műszerekre, orvosi segédeszközökre, amik a tanulmányban
nem kerilltek részletezésre.
Egészében véve egyértelműen és feltétlenül javasoljuk a terv
megvalósítását, külön kiemeljük és értékeljük az idős korosztály ellatasának
megce!zasat. Eimck alapján úgy tűnik, hogy a B-vrutozat ad szélesebb
le:hetöseget.

üdvözlettel:

Prof. Dr. C:sászar Albert
a Geriátriai S~kmai Kollégium
elnöke
A Geriátriai Szakmai Kollégium véleménye a dorogi szakkórház megmlósíthatósági ta11ulmá101áról

Mindezek után hamarosan nyilvánosságot kapott a szaksajtóban is a dorogi beruházás.
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A LÉTESÍTMÉNY RENDELTETÉSI EGYSÉGEINEK
f(JALA!dTASA, ÉPÍTÉ'.S'SZERELÉS! FELADATOJ(
Kórltáúfőépület

A LÉTESÍTMÉNJ'SZAJ(MAI FUNKCIÓI

Belgyógyász(lf/ re/i(lbl//tációs részleg ( 35 ágy(/s)

A Dorogi l\órház rekonstrukciójának célja egy krónikus geriátriai - szakkórház kialakítása 110 ággyal, ahol a krónikus és rehabilitációs kezelésre illetve tartós ápolásra szoruló
betegek ellátása lehetséges.

A részleg teivezett kapacitása 35 ágy. Feladata: jelentős
károsodást, funkciósérülést ill. a cselekvőképesség fizikai akadályozottságot okozó multimorbid, időskorú betegek egyénre szabott rehabilitációja, életminőségük javítása, önálló életvitelük elérése. A részleg az aktív osztályokon ellátott idős
betegek rehabilitációját és readaptációját végzi.
A részlegen kezelt esendő idős betegek rehabilitációja
lassúbb ezért hosszabb ápolási időt igényelnek.
A Belgyógyászati rehabilitációs részleg várható műkö
dési mutatói (a 2000-es év országos átlaga alapján):
--

---

--

- -

Ágyak
Száma

Éves betegforgalom

Átlagos
ápolási
Idő (nap)

Ágy kihasználás

578

21

95

35
--

~----

%-ban

----- ----

-·-

Teljes!ápolási
nap

tendő

12.135

------

Tartós ápol<Ísi részleg ( 40 <Így(ls)

A krónikus (geriátriai) szakkórház ellátási kötelezettsége
(működési területe) elsősorban a dorogi és esztergomi kistérségek 24 településein élő, a megye lakosságának 30%-át
kitevő - 94.000 lakosra terjed ki.
A 110 ágyon, három ápolási részleg létesül. Az egyes
ápolási részlegek feladata és ágyszáma a szakmai program
szerint a következő:
Krónikus belgyógyrísz(lf/ ápoMsl részleg ( 35 ágy(/s)

A részleg tervezett ágykapacitása 40 ágy. Feladata a haza
nem bocsátható nagyfokú ápolást igénylő idős betegek ellátása. Szükség esetén az otthon ápolt idős betegek időszakos
elhelyezését is vállalja.
A Tartós ápolási részleg várható működési mutatói (a
2000-es év országos átlaga alapján):
~-----

Ágyak
Száma

A részleg tervezett kapacitása 35 ágy, feladata az aktív
osztályon vizsgált és gyógykezelt, de még további kórházi
kezelést igénylő krónikus belgyógyászati betegségben szenvedő betegek ellátása, állapotjavítása.
A korábbi ténykedésekhez képest speciálisabb a feladata, a multimorbiditásból származó komplex több oldalú belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai stb. - ellátás miatt. A részleg feladatkörébe tartozik az otthonápoláshoz szükséges állapot megítélése ill. ennek elérése. A haza nem bocsátható betegek további gondozása az ápolási részlegen
biztosítható.
A Krónikus belgyógyászati részleg várható működési
mutatói (a 2000-es év országos átlaga alapján):
Ágyak
Száma

Éves beteg·
forgalom

35

411

Átlagos
ápolási
(nap)

Ágy kihasználás
%-ban

Teljes!tendó ápolási
nap

28

90

11.498

Idő

--------

-----

-

Éves betegforgalom

Átlagos
ápolási
idö (nap)

Ágy kihasználás
%1-ban

Teljes!tendó ápolási
nap

219

60

90

1~~140

---~--

_J

GerilÍfri(I/ sz(l/w111b11/(ll/c/r1

További szakmai igény volt a részleghez kapcsolódóan,
egy geriátriai szakambulancia kialakítása.
A szakambulancia feladata a szakmai program szerint
a következő:
A járóbeteg szakellátás keretében geriátriai szakambulancia heti 30 szakorvosi óra kapacitással, melynek fő feladata az időskori állapotfelmérés és ennek megfelelően az
esetlegesen szükséges kórházi felvétel indoklása vagy a lehetőségeknek megfelelően az ambuláns ellátás biztosítása.

A blokk a jelenlegi mosoda épület elbontásával alakítható ki úgy, hogy kapcsolatban áll a főépület alagsorával
és földszintjével, valamint az emeleten, az összekötő folyosón keresztül.
Az alagsorban kerül elhelyezésre a kórházi karbantartó
műhely, öltözők és raktár helyiségek.
A földszinten az ápolási részlegből 20 ágy, nővérszoba,
tálaló, betegfürclő és ágytálmosó, valamint az emeleti részen elhelyezett további 20 ágyas részleggel közösen használt társalgó, foglalkoztató és tornaterem kap helyel.
Az emeleten kerülnek elhelyezésre: az ápolási részlegből 20 ágy, nővérszoba, tálaló, belegfürclő és ágytálmosó.
A tetőtérben a személyzeti, orvosi szobák, tárgyaló nyernek elhelyezést.
Dorog 2003-02-2 J.

Dr. Tiltmann János_.

Ter1Jdokume11táció ( 1)
32 Dr. Tittmann János (2003) 2-3. o.

Apolás/ ré.vdeg

-------

40

----

A kórházi épület alagsorában melegítő konyha, személyzeti étkező, személyzeti fürdő-öltözők, raktárak és karbantartó rnúhely kerülnek kialakításra.
A földszinti részen megmarad a röntgen, a többi területen 35 ágyas belgyógyászati rehabilitációs részleg, tornaszoba, orvosi és nővérszobák, vizsgáló és foglalkoztató szoba létesül.
Az emeleten a 35 ágyas krónikus belgyógyászati részleg, tornaszoba, orvosi és nővérszobák, vizsgáló és foglalkoztató szoba kerül kialakításra, valamint itt helyezzük el a
közös étkező helyiséget.
Az épületben 2 db lift (1 db személylift, 1 db betegszállító lift) kerül elhelyezésre.

TcrJ!(tokzmtentáció (2)

11!

' ( "'i

A kórház újjáépítése
2004-2005

Ónodi István iigypezetéséJJel té701kedő MáJJépcell Kjt., a Molnár László JJezette
Montávia Kft. (Építésvezető Egri Zsolt, a mííszaki ellenőr Vtuga Ivett volt).
Sokat tett a beruházás sikeréért a dorogi szak011'osi rendelő gondnoka, Szakács
Zoltánné és Szenczi GJ1ula, a polgánnesteri hiJJatal mííszaki osztá01ának vezetője." - nyilatkozta a megyei sajtóban dr. Tittmann János polgármester.33

Szakács Zoltánné

A dorogi kórház az 1990-es éJJek JJégén
Az építkezés kezdete 2004. janurír 14-én
A felújítandó kórház történetének újabb fordulataként a kormány előterjesztésére a parlament támogatta a volt kórház krónikus (geriátriai) szakkórházzá történő átalakítását, bővítését. A
közbeszerzési eljárást követően 2004. január 14-én kezdődött a
820 millió forintos beruházás. A költségekből 550 millió forint
állami, vissza nem térítendő támogatás volt.

D1: Móró Ágnes

„Nagy értékíí felszerelést (l{iomrín,yozott a kórliríznak a Wenrf lingenDorog Barríti Egyesület - ame0mek német- és nlrlgyarorszrígi elnöke Ale);m1rfer Lencsés, illetJJe Sznlai Ferenc -, a Nordliausen - Dorog Barríti
Trírsasríg (két trírsasrígi elnöke Klaus Dieter Jürge11s és Grósz Béla). Segített a Neunlrlrk JJrÍrosi rehabilitríciós intézet is, amel01el a knpcsolntot a
JJ!crosból Hageb11aJ1er József és Jvlm:r Ernő tartja. Gríl And01; a Dorogi
Égetőmíí Kön01zetfejlesztő KözalapítJJrÍl!J' elnöke és Yosliio Oe, a Sm010
Hungmy Kft. elnölwezérigazgatója is az ügy mellé ríllt.

Trín1ogatrís érkezett a Jvlolnrír Albert elnökletéFel mííködő porogi Vríllalkozók Egyesületétől, mlmnint a Jvlagyar Vöröskereszt sze111ezetétől, mne[imek dr Jvloró Agnes az elnöke
és Kopprí101i Mríria a titkrím.
A szakkórlzrízi progmmot d1: J\!fersrí1~v Géza és d1: Vmga Qyöző dolgozta ki. A terJJezés illetJle a kiJJitelezés felndatrít SnsJJríri József iígypezető irrÍl!JlÍtrísríPal a Dorogi TerFezőirorfa JJégezte, JJalmnint az

33 24 ÓRA, 2005. szeptember 3.

A 2004. februári ríllapot

Az épiiletm belüli mulllcálatolc 2004 taJJaszán

A 2004-2005. évben az építkezés további folyamatáról fényképes dokumentáció nem áll
rendelkezésernxe, de ismert, hogy a terveknek megfelelően 2005 szeptemberére be is fejezték
a kórház újjáépítését.

A kórház felújított keleti szá11!ya

Az újjáépült Szent Borbála Szald(órház

A kórházfó'bejárata 2005-ben

A felújított kórház új épiiletszán01a a kórházkertben, balra a kápolna homlokzata látható

Modem háromágyas kórterem

Jól Illeszkedik a csendes, nyugodt környezetbe a megújult kórház szép épületegyüttese

Bá11J1ász11api ünnepségen aJJatták fel 2005 szeptember 3-á11 a megújult dorogi kórházat

34

A Szent Borbála Szakkórház avatása
2005. szeptember 3.
A megyei napilap tájékoztat a dorogiak régen várt programjáról: „A dorogi Szent Borbála
Szakkórház átadóiimzepségét szombato11 (szeptember 3.) délben tartják az intézméJ!_y Kossuth Lajos
utcai fó1Jejáratánál. Az érkezőket háromnegyed tizenkettőtó1 térzene fogadja - a dorogi bá1ryászzenekar
muzsikál. A Himnusz előadásában közremííködik a Cmztilena gyermekkórus. D1: Rácz Jenő egészségügyi
miniszter röJJid köszöntője után d1: Tittmamz János országgyíílési képPiselő, Dorog város polgánnestere
mond átadó ü1111epi beszédet. Az emlékénnek átadását köJJetően D1: Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek megáldja a létesítmé11J1t, majd felhangzik a Bá1ryászhínmusz. Az avatáskor a
szalagot d1: Rácz Jenő és d1: Tittman11 János Jl(fgja majd át." 35

A fizika- és mozgásterápiás terem
34

,

24 ORA, 2005. szeptember 3.
35 Rafael Balázs (2005)

Az ünnepség résztJJeJJői

Az ünnepló1c között d1: Rácz Jenő egészségügyi miniszte1; d1:
d1: Tittmann János polgánnester

Erdő Péter

bíboros, és

Pontosan délben kezdődött meg az utóbbi évek egyik legnagyobb beruházásának számító,
a bányászok védőszentjéről elnevezett Szent Borbála Szakkórház átadó ünnepsége, melyen
részt vett dr. Schwarcz Tibor, az Országgyűlés egészségügyi bizottságának elnöke, Deli Erika,
a Belügyminisztérium főosztályvezetője, Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna, a megyei közigazgatási hivatal vezetője, Agócs István, megyei közgyűlés elnöke, dr. Kovács László országgyű
lési képviselő és dr. Gabányi József, az új egészségügyi intézmény igazgató-főorvosa.
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntötték dr. Erdő Péter bíborost, Dorog város díszpolgárát. Jelen volt a város történetének e jelentős napján a németországi testvérváros polgármestere, Frank Ziegler és az általa vezetett delegáció, valamint a dorogi térség számos polgármestere.
Elsőként dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter mondott köszöntőt: „En11ek a kórháznak a
he!yén 1922-ben szintén egy Szent Borbála kórház épült, ami az alclcori kor JJalamemryi igéil)Jét kielégítette. Változtak az idó1c, s JJáltozott a korház he0Jzete is. Fokozatosa11 megszíínt az ellátás, de valami
nem változott. Nem szíí11t meg Dorog lakosságánalc igéirye mrn, hogy itt JJáltozatlanul kórház mííködjön
az új kihfrásolmalc megfelelően, meoJek most a lcrónilcus ellátás felé tolód11alc. Ez az új épület JJalm11emIJJi
kihívás11ak, szükségletnek, szakmai követelmé1IJ111elc megfelel. A város, az állam, és az itteni lakosság
összefogásával létrejöhetett ez a kórház, ahol már európai módon tudnak gyógyíta11i."

Dr. Tittmann János országgyűlési képviselő, Dorog város polgármestere ünnepi beszédében
elmondta: „Megtisztelés és öröm a számomra, hogy az 55 Bá1IJJásznapon és a kórház átadó ünnepségén köszönthetem önöket ... 1922-ben bá7IJJász
elődeink itt kórházat építettek. A 2000 éJJi bezárást köPetően 2003-ban kaptuk meg a címzett támogatást, me[ynek eredméiIJJeként átépíthettük és
felújíthattuk ezt a kórházat. Szakkórházként fog
a toJJábbiakban mííködni. Valóra JJált egy álom,
megPalósult egy tern Az egészségügyi jelentősé
gén túlmenően azt hiszem, hogy valameml)Jiünlc
számára a dorogi Szent Borbála Kórház egyben
jelkép is. Jelképezi dorogi közösségi értékeink történelmi fo[ytonosságát és - remélem - jelzi a jelen
jöJJőt formáló alkotó erejét is. Dorogon a jöJJőnket
építjük, a múltimkat, pedig nem feledjük." 36
Dr. Tittmann János polgármester emlékérem átadásával mondott köszönetet azoknak, akik „ ... nagyon sokat dolgoztalc azért, hogy
ez az álom megJJalósulhasson. ''

Csíksze11tmihá0Ji Róbert szobrász- és éremmííJJész emlékplakettje „A felújított Szt. Borbála
kórház átadása 2005 szept. 3." tiszteletére.
36 Dr. Tittrnann János (2005-B)

A Cantilena Gyermekkórus és a Bányászzenekar tolmácsolásában elhangzó Bányászhimnusz után dr. Rácz Jenő egészségügyi

n'konsí mkriá

miniszter és dr. Tittmann János dorogi polgármester a nemzeti
át a Szent Borbála Szakkórházat.

fii i

színű

szalag átvágásával adta

A kórházparkban pohárköszöntőt mondott Wágner Ferenc, a BDSZ dorogi elnöke, majd a
szénmedence bányász emlékhelyeit összefoglaló CD-t adott át a térség polgármestereinek.
Végül a kórház újonnan kinevezett igazgatója, dr. Gabányi József szólt a jelenlévőkhöz.

Pohárköszöntő nz

A régen várt pillanat, a szalag átvágása 2005. szeptember 3-án
(d1: Rácz Jenő egészségügyi miniszter és d1: Tittlllann János polgánnester)
Dr. Erdő Péter, bíboros az időskori gondoskodás jelentőségéről szólva hangsúlyozta: „Minden életkorban, de különösen az idősek életében meghatározó, ha kezünket 11:J1últjuk nekik. Mert akkor
érzik, hogy nem engedjük el ó1cet, szükségünk van rájuk. Együvé tartozunk Az új kórház erre fordít figyelmet, megtisztelve ezzel az idősebb korosztá[yt, akik így a közösség értékes tagjainak érezhetik 1J1agukat."

h

ünnepség után

A MEGÚJULT KÓRHÁZ TÖRTÉNETE
2005~2012

37

Az új llO ágyas, krónikus betegeket ellátó szakkórház működtetésére az Önkormányzat
2005. július 6-i dátummal létrehozta a Dorogi Szent Borbála Szakkórház kht-t (közhasznú
társaságot), amelyet a Cégbíróság 2005. 08. 22-én bejegyzett. Igazgatónak dr. Gabányi József
geriáter szakorvost nevezték ki.
A Szakkórház részére az ingatlant, a berendezést és a műszereket, valamint a betegellátás
megkezdéséhez szükséges első készletet az Önkormányzat térítésmentesen biztosította, a
működési költségekre hitelt kellett felvenni. A betegellátás költségeinek finanszírozására a
Szakkórház 2005. 11. 0 l-től szerződést kötött az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral.
A különböző tényezők hatására (OEP finanszírozás első havi hiánya, részleges ágykihasználtság, stb.) kialakult gazdálkodási nehézségek miatt a tulajdonos önkormányzat 2006. 11.
24-i határozatával a kórház élén vezetőváltást és a társasági forrna változtatását határozta el.
Kórház-vezetői teendőkkel bízták meg dr. Varga Győzőt, a szakrendelő igazgatóját, és közhasznú társasággá alakították az intézményt.

A bíboros lllegáldja a
Szent Borbála
Szaklcórházat

A Szakkórház igazgatója - a tulajdonos önkormányzat támogatásával - kezdeményezte a
szakminisztériurnnál az ágyszámok növelését és a struktúra megváltoztatását. A minisztérium által elfogadott férőhelykapacitás 2007. április l-től 125 ágyra változott az alábbi szakmai bontásban: 50 ágy krónikus belgyógyászati, 75 ápolási ágy
A fegyelmezett gazdálkodással, az emelt ágyszárnon is magas ágykihasználtsággal a kórház
anyagi helyzete stabilizálódott, adósságát folyamatosan csökkentette.
37 A t' .
" ,„1gazgato, 1rasa
' ,
e1ezet e1r. \rarga G yozo

200?-től

a kórház osztályvezető főorvosi teendőit dr. Wilcsek
Zsuzsanna belgyógyász szakorvos vette át (aki időközben
geriátriai szakorvosi képesítést is szerzett), segédorvosa dr. Urbán
László, a betegek körében népszerú „Laci doktor" lett, aldnek státusát 2010. év végi távoztával dr. Gombai Enikő tölti be.
Az intézmény vezető főnővére Rózsáné Kovács Éva, az ő munkáját 4 további részlegvezető főnővér segíti. Az első évtől az intézmény megbecsült dolgozói közé tartozik több szlovákiai m.agyar
szakdolgozó, elisrnerésre méltó munkát végeznek a gyógytornászok, a gyógyfoglalkoztatók, a masszőrök.
A kórház magasan a minimumfeltételeket meghaladó színvonalat nyújt infrastruktúrában, szakmai ellátásban egyaránt.

D1: Wílcsek
Zsuzsmzna

A betegek 1-2-3 ágyas fürdőszobás··WC-s, kényelrn.es szobákban
vannak elhelyezve, a hűtőszekrén)~ a TV rendszeres tartozéka a
helyiségeknek. Extra szolgáltatásként hetente pszichológus, logopédus, a jól felszerelt fizikoterápiás teren1ben naponta fizikoterapeuta, maszszőr, a külön
tornateremben gyógytornász foglalkozik a páciensekkel. A különböző felekezetek lelkészei
rendszeresen látogatják a szolgálataikat igénylő betegeket, istentiszteleteket is tartanak.

A körzetonJosi ügyelet a hajdani já1vá11J1kórház épületének átalnkításával készült 2007-ben
(mindkét beruházás Bakos Géza mémölc terJJei alapj!tn valósult meg).

Újabb beruházások, korszerű szolgáltatások
Dorog Város Önkormányzata a kórház területén felépített egy új, korszerú mentöállornást
és egy központi kistérségi háziorvosi ügyeletnek otthont adó épületkomplexumot, az átadásra 202?-ben került sor.
A kórházrnúködés zökkenőmentessé válásával a tulajdonos önkormányzat elérkezettnek
látta az időt, hot,')' a két külön cégként múködö szakrendelői és kórházi kht.-t egyesítse, erre
2008. február 29-én került sor: létrejött a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi
Rendelő Nonprofit Egészségügyi közhasznú társaság. A korábbi gazdasági vezető, Magdák
Istvánné nyugdíjba vonulásával
Eck Ferenc Zsoltot bízták meg
az új cég gazdasági igazgatói te··
endőivel, egyúttal kettős ügyvezetést állítottak a kht. élére.

piás rendelést a központi épületbe költöztessék (a leromlott
állagú épületet később lebontották). Ugyanebben az évben a
szakrendelőben teljes körúen bevezették a betegelőjegyzési
rendszert, ami lényegesen csökkentette a betegek várakozási
idejét, ezáltal is komfortosabbá téve a betegellátást.
2009-ben tulajdonosi segítséggel, hitelfelvétel igénybevételével a több éve már bérleti konstrukcióban múködtetett, digitális tüdőgyógyászati röntgenberendezést megvásárolta a kht.
A
korszerú
diagnosztikai
eszköz jelentősen segíti dr.
Horváth Gabriellának,
a

dJ: Hmváth Gabriella

tüdőgondozó
főorvosának

és munkatársainak a színvonalas

munkáját.

Az új

nzentő!tllom!ts

köZJJetleniil a kórlz!tz mellett kapott lzeo1et
egy új épiiletsz!tn1J1bm1 2007

2008-ban a cégvezetés kezdeményezésére az önkormányzat
hozzájárult, hogy a nagy veszteséggel, különálló épületben,
mostoha körülmények között
múködő ambuláns fizikoterá-

2009-ben a törvényi előírásoknak megfelelően a társasági forma közhasznúról (kht)
korlátolt felelősségúre (lát) változott, a felügyelő Bizottság elnöke Karcz Jenő, tagja Deák
Ferenc és dr. Hegedüs Gyula lett.

Digit!tlis

tüdőgyógyászati

röntgenberendezés

A

korszerűsítések

a szakrendelőben
2011

A város egészségügyi intézményei közül már csak a több mint 40 éve épült, leromlott n1ű
szaki állapotú, energiapazarlóan működő szakrendelői épület korszerűsítése maradt hátra.

Az év folyamán a menedzsn1ent hathatós szakmai közreműködésével, jelentős önrész biztosítása mellett Dorog Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakrendelő épületének teljes felújítására, új, korszerű
fűtési rendszer kialakításra, a telemedicina technikai feltételeinek biztosítására. A pályázat
sikeresnek bizonyult, a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében a „Kistérségi önálló
járóbeteg szakrendelő fejlesztése" címmel 300 millió Ft-ot (ehhez járult még Dorog város 60
milliós önrésze) nyertek az épületrekonstrukcióhoz, ill. a röntgenvizsgálatok digitalizálását
megvalósító technikai fejlesztéshez.
A közbeszerzési pályáztatás után a terveket - melyek többek között pellett-kazánok beállítását, teljes akadálymentesítést, tetőzet-, homlokzat-átalakítást tartalmaztak - dr. Ruda
Győző készítette, a kiviteli munkák fővállalkozója a Bayer Építőipari kft. lett. Az egészségügyi kft. a szakrendeléseket átmeneti helyre költöztette, az építkezés 2011 májusában indult
el. A megrendelő elvárásainak megfelelően a megújult, impozáns szakrendelő esztétikus
környezettel Szent Borbála tiszteletére 2011. december 4-én került ünnepélyes átadásra.

Átalakítás után

90 éves fennállását a dorogi kórház megszépült külsővel, korszerű belsővel, felkészült
orvosszalG11ai gárdával (külön ldemelve dr. Csontos Edit laborvezető főorvosasszony, dr. Iványi Pál nőgyógyász és dr. Varga Tibor sebész főorvos urak több évtizedes munkáját, de köszönetet mondva minden orvos kollégának és szakdolgozónak), felelős vezetéssel és gondos
tulajdonossal ünnepelheti.

A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakon1osi Re11delő pezetői 2012 áprilisában:
Rózsá11é KoPács Éva kórházi főnőPéJ; Eck Ferenc Zsolt gazdasági igazgató, d1: Wilcsek Zsuzsanna
osztábn1ezetőfőmvos, d1: Vmga GJ1őző igazgató, d1: Vargáné Farkas Klára rendelőintézeti főnővér
Átalakítás előtt

;\

Dorogiak a felújított intézmé71Jl átadási ünnepségén 2011. december 4-én, Szent Borbála ünnepén
Korszeríí technika az új laboratóriumban

Merre tovább, dorogi kórház?

Dl: Csontos Edit főo111os által vezetett laboratórium asszisztensei 2012-ben
Hátsó sor: Helmayer Sándomé, Papp Irén, Magyarosné Ho111áth Tünde, Dzierzava Ferencné.
Első sor: Petróczi Sá11do111é, Tímár Krisztina (analitikus), Csonka Győri Dóra,
Famadhzé Makai Adrienn.

Csendes JelPonulás a kórházért

!'

!'

A

kezdemé71J1ező

Vargáné Pozs011J1i Zsuzsanna beszél, mögötte d1: Va1;ga
és d1: Tittmamt János polgármester

GJ1őző igazgató

Tegnap délután több százan gyűltek össze a dorogi rendelőintézet felújított épülete előtt, hogy béJ1ésen tiltakozzanak az államosítás ellen

Békés demonstrációt tar- minclig a szívünkön viseltük a ként fogalmazott: „Úgy emlék- le ésszerü indok nincs a lenyúlákórházunk sorsát. Félünk, hogy szem, nemzetünk történelméhen sára. Termöszetesen kormányra
tottak tegnap délután
olyan gazdája lesz az intézmény- utoljára a bolsevikok szereztek kerlilésünk esetén ezt és más, joga bányászvárosban.
A Vargáné Pozsonyi Zsu- nek, alti nem gondoskodik róla ilyen elvtelen módon tulajdont. talanul elvett Intézményeket is
olyan felelősségteljesen, aho- Csakhogy mi nem szeretnénk visszaszolgáltatunk a helyi közöszsanna nyugdíjas óvónő
gyan azt mi tettük - hangoztatta egy egészségüi,>yi kolhoz létrejöt- ségeknek - érvelt a politikus.
kezdeményezte civil
a polgármester, Dr. TittmannJá- téhez asszisztálni".
A demonstráció nyugodt keremegmozduláson a telepü- nos hozzátette: „A központosított
A tömegben feltünt Lukács Zol- tek között bontakozott ki, és
lés szakkórházának vala- állami akarat könyörtelenül át- tán, a szocialista párt megyei elnö- mindvégig az is maradt. A résztmint szakorvosi nmdcléí- gázol rajtunk", ami ellen csen- ke is. - Ezt a kórházat kilencven vevők körbesétáltfü< a kompledes, nyugodt felvonulással tilta- évvel ezelőtt építették a bányá xumot, majd alkalmi lrnpaktajének állami tulajdonba
koztmk. Aváros első embere szó- szak, a város csaknem 01,,1~1illli nácsok alakultak, amelyelrnek a
vétele ellen tiltakoztak
nok lata végeztével a lrnráhhan ánl forintot kiiltött rá. Aclússága tagjsi hosszabb-rövidebb eszmea résztvevők.
hangoztatott érvek mellett eknem lévén, egyszerüen semmlfé-

cserét követiícn haza indultak.

Barlangi Gergő

"

-----------

Miként arról korábban beszámoltunk, a kormányzat tervei
szerint az egészségligyl intézmény tulajdon-és müködtetési joga záros határidiín belül - akár
már rnájushm1 - kikerlil az önkormányzat kezéhiil. Dr. Tittmmm fános polgármester a tesl:lilet többsc'gének támogatását élvezve, a település te\teijesztési jogával élve, tiltakozásul a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz fbrdult. E lépést
megtámogatarnlú, egy ismert közösst\gi oldalon „lakossági ellenáll,ís" bontakozott ki, melynek
egyenes következménye volt a
szóban forgó megmozdulás, amin
részt vett és beszédet mondott a
v{u·osvezető is. - Nem ezt a méllatlm1 eljáníst érdemeltük, hiszen

Leginkább azt sérelmezik, hogy felújítás után veszi el az állam

11 szervező, VARGÁNÉ POZSONYI
ZSUZSANNA: Büszke lokálpatrió-

taként a ráros sorsa miatt aggódó lakosként sziík~égét éreztem egi' Mkés llemonslráció
megszervezésének. Domg az e/múlt érekben hatalmas fejlődé
sen ment keresztiil. 1lz önko1'
márwzat jó gazdája a kórháznak és a rendelőnek.

Áll11111osílották
rolna akkor; amikor még rv·
mokban hevert. 1lkkor könnyü
egy intézményt átvenni, amikor
111inde11 rend/Jen mn vele. Az
államtól soha semmi jól nem
kaptunk, mindig csak elvett tő
liink. !l hatalom - aljas móc/011
- most is erre készül, ezt 11em
sza/Jad engednünk.

VALEK ISTVÁNNÉ:

KÁROLYFALVI IMRE: A bányászok rérével-verftékéve/ épiilt a
rendelő, amit néhány hónapja
gyönyörííe11 felújítottak. !fogy
jö11 a/1/wz a kormán); IWg)' ezt
ell'e!{)'e tőlíi11k? Semmi joguk
hozzá, és semmi keresnivalójuk
nincs a J'árosunkban. A pojiitla11ság 11eloníbbjának tartom,
ami történik.

Komárom-Esztergom megye napilapjának, a 24 ÓRA tudósítójának riportja 2012. április 20-án

A damonstráció

résztvevőinek

egy csoportja

A dorogi kórház - később kiegészülve a szahendelővel- története a beteg emberek szolgálatának gondolatától vezérelve a kezdetektől napjainldg tükrözi a felelős pozíciókban, döntési
helyzetekben lévők helyzetfelismerését, segíteni akarását, aldk egyben maguk mögött tudhatták a szűkebb s tágabb közösség támogatását. Köszönet a kórház jótevőinek, a betegek
gyógyítóinak, bizodalom a jövő humánus szemléletű döntéshozóiban!
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