


Soproni Gyógyközpont: 

3 telephely: diagnosztika, aktív ellátás, 
rehabilitáció

21 fekvőbeteg osztály és szakrendeléseik

140.000 lakos egészségügyi ellátása, speciális 
diagnosztikai területen 220 ezer fő/év 

1001 kórházi ágy: 413 aktív és 
588 rehabilitációs/krónikus

1400 munkatárs, ebből: 
- Orvos: 173 fő
- Szakdolgozó (ápoló, asszisztens) és egyéb 

(orvos írnokok, betegszállítók, gazdasági, 
műszaki…stb.): kb. 715 - 500 fő

Az Év városi kórháza: 2013., 2014., 2015.



Aktív ellátás: 13 osztály
Diagnosztikai tevékenység: 3 osztály
Pszichiátriai rehabilitáció: 1 osztály

Belgyógyászat – krónikus ellátás: 1 osztály

Székhely: Soproni Erzsébet Oktató Kórház 



Telephely I.: Rehabilitációs Intézet
Kardiológiai rehabilitáció: 2 osztály

Neurorehabilitáció: 1 osztály
Belgyógyászati  krónikus osztály: 1 osztály



Telephely II.: Balfi Gyógyfürdőkórház

Mozgásszervi rehabilitáció 
160 ágyon, 

balfi gyógyvíz 
felhasználásával

Önálló fizioterápiás 
részleg, tornaterem, 

uszoda, gyógymedence és 
wellness részleg



Telephely III.: Kastélyszálló Balf

Gyógyászati szolgáltatások (pl. fürdők, masszázsok, pakolások, gyógytorna)

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány: 2013 óta szociális üdültetés  (2500 fő/év), 
jelenleg nem üzemel



A Soproni Gyógyközpont 
menedzsmentje:

Dr. Kulcsár Dániel
orvosigazgató

Dr. Molnár Sándor Ph.D
főigazgató

Kozmáné Farkas Katalin
gazdasági igazgató

Farkas Andrea
Ápolási igazgató



Szakma Ágyszám
Belgyógyászati jellegű szakmák kardiológia, gasztroenterológia, 

neurológia, csecsemő- és 
gyermekgyógyászat, PIC, pszichiátria

242

Sebészeti jellegű szakmák sebészet-érsebészet, traumatológia, 
szülészet-nőgyógyászat, urológia, 
szemészet, fül-orr-gégészet

155

Egyéb szakmák sürgősségi betegellátás, 
aneszteziológia és intenzív terápia, 
patológia

16

Krónikus és rehabilitációs 
jellegű szakmák 

mozgásszervi rehabilitáció, 
neurorehabilitáció, kardiológiai 
rehabilitáció, belgyógyászat-krónikus 
ellátás, pszichiátriai rehabilitáció

588

Kórházi struktúra:



Kórházi struktúra:
Önálló szakrendelések: 

CT, MRI, UH
Mammográfia
Angiográfia
Izotóp diagnosztika
Röntgen
Mikrobiológiai labor
Laboratóriumi diagnosztika
Patológia
Infectológia
Klinikai onkológia, onkológiai gondozó
Bőrgyógyászat, bőr-és nemibeteg gondozó
Reumatológia
Fizioterápia



Fekvőbeteg-osztályos háttérrel rendelkező szakrendelések: 
• Belgyógyászat
• Diabetológai
• Nefrológia
• Tüdőgyógyászat
• Tüdőgondozó
• Kardiológia
• Echokardiográfia
• Neurológia
• EEG-EMG diagnosztika
• Sebészet
• Érsebészet
• Proktológia
• Idegsebészet
• Esztétikai, plasztikai sebészet
• Traumatológia
• Ortopédia
• Szemészet
• Fül-orr-gégészet
• Audiológia

• Nőgyógyászat
• Menopausa és osteoporosis
• Gyermeknőgyógyászat
• Várandósgondozás
• Nőgyógyászati UH diagnosztika
• Urológia
• Csecsemő- és gyermekgyógyászat
• Gyermek-kardiológia
• Gyermek-tüdőgyógyászat
• Gyermek-gasztroenterológia
• Gyermek-neurológia
• Gyermek- és ifjúságpszichiátria
• Pszichiátria
• Addiktológia
• Pszichiátriai rehabilitáció
• Mozgásszervi rehabilitáció
• Aneszteziológia



Betegforgalom:
Aktív fekvőbeteg forgalom:
1594-1762 fő/hó

Krónikus ellátás: 
39-105 fő/hó

Rehabilitációs ellátás:
366-485 fő/hó

Járóbeteg forgalom:
kb. 40 000 fő/hó, 2000 járóbeteg/nap



Fejlesztések, pályázatok
Jelenleg futó pályázatok:

 EFOP-1.8.21-18-2019-00021 „Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati
megvalósítása a Soproni Gyógyközpontban”

• 60 millió Ft támogatási összeg
• Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.

EMMI
 CSBSZ-2019 „Családbarát, családközpontú szülészeti, újszülött és koraszülött

intenzív ellátás támogatása a Soproni Gyógyközpontban ”
• 77,89 millió Ft támogatási összeg
• Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

 GYDIAB-20-04 „Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik
jólétét, jóllétét fokozó fejlesztés a Soproni Gyógyközpontban”

• 21,23 millió Ft támogatási összeg
• Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.



Fejlesztések, pályázatok
OKFŐ által bonyolított Uniós pályázatok, melyekben Intézetünk részt vesz:

 EFOP-2.2.0-16-2016-00003 „Egységes ápolási eszközpark kialakítása”.

 EFOP-2.2.0-16-2016-00004 „Az aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az 
egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével”

 EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat 
infrastrukturális feltételeinek javítása”

 EFOP-2.2.0-16-2016-00008 „Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat 
fejlesztése”

 InterReg V A AT-HU területi együttműködési program „Health Across –
Cooperation Now (HealNow)” – Patológiai együttműködés



Tudományos tevékenység: 
Élénk tudományos élet: 
- Konferenciák (évente 3-4)
- Kórházi tudományos értekezletek (kéthavonta)
- ápolás szakmai továbbképzések (rendszeresen) 

Képzett orvos munkatársak: 
Szakmai kollégiumi tagság: 1 fő
Tudományos fokozattal rendelkezők: 10 fő
Több szakvizsgával rendelkező orvos: 89 fő

Fejlett infrastrukturális háttér, kutatáshoz, tanuláshoz szükséges feltételek:
audiovizuális és interaktív tanuláshoz szükséges felszerelések, szakkönyvek,
folyóiratok, orvosi könyvtár. 



Oktatás – képzés:
Oktatókórházi státusz: 
2005 (DEOEC), 2011 Soproni Egyetem

Akkreditáció: Semmelweis Egyetem, 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Együttműködési megállapodás 
egészségügyi szakdolgozók képzését 
végző egyetemekkel (DE, PTE, SE)

Gyakorlati helyszín:
középiskolások ápolóképzése
felnőtt ápoló és asszisztens képzés



Rezidensek – szakorvosjelölt képzés:

2017-ben:
• Szakorvosképzés: 47 fő (aktív)
• Ráépített szakképesítés: 2 fő
• 19 fő új belépő rezidens

2018-ban:
• Szakorvosképzés: 45 fő (aktív)
• Ráépített szakképesítés: 3 fő
• 11 fő  új belépő rezidens

2019-ben:
• Szakorvosképzés: 38 fő (aktív)
• Szakgyógyszerész képzés: 1 fő
• Ráépített szakképzés: 5 fő
• Szakvizsgát szerzett: 7 fő
• 10 fő új belépő rezidens

2020-ban:
• Szakorvosképzés: 45 fő (aktív)
• Szakgyógyszerész képzés: 1 fő
• Ráépített szakképzés: 3 fő
• Szakvizsgát szerzett: 4 fő
• 10 fő új belépő rezidens



Csatlakozzanak hozzánk, 
legyenek tagjai a Soproni Gyógyközpont 

csapatának!

Köszönöm a figyelmet!
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