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A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Klinika Reumatológia feladata  elsősorban a gyulladásos 

reumatológiai kórképek (arthritisek: rheumatoid arthritis, spondyloarthritisek, köszvény, egyéb 

arthritisek) ÉS a szisztémás autoimmun kórképek (scleroderma, SLE, myositisek, vasculitisek, 

Sjögren szindróma) ellátása a III.(legmagasabb) szakmai kompetencia szintnek megfelelően, 

amellyel intézetünk megalakulásunk óta rendelkezik.  Emellett célzott/biológiai terápiás 

centrumként működünk (1. melléklet). Mindezen működésünk a saját területi körzetünkön túl 

felöleli a régióból, más megyéből érkező, az említett diagnózisokkal bíró betegek fogadását, 

ellátását, gondozását is. Ahhoz, hogy ennek a feladatnak a legjobb minőségben megfeleljünk, 

optimalizálnunk és szűrnünk kell a betegek beutalását és igénybe kell vennünk a területen 

dolgozó többi reumatológiai rendelő segítségét.   

 

Természetesen indokolt esetben ellátjuk az egyéb reumatológiai kórképeket is. Szerencsére 

azonban Debrecen számos egyéb reumatológiai ellátóhellyel rendelkezik (Kenézy Kórház, 

Rendelőintézet, Nagyerdei Gyógyfürdő, MÁV Rendelő, egyéb ambuláns és magán-

ellátóhelyek), így bőven van lehetőség a degeneratív kórképek (arthrosis, derékfájás, 

osteoporosis, stb) ellátására (2. melléklet). Emellett a nemzetközi ajánlások szerint utóbbi 

kórképek elsősorban az alapellátás kompetenciájába tartoznak. Hazánkban is törekszünk arra, 

hogy az ilyen betegek többsége már a családorvosi praxisban ellátásra kerüljön.  

 

A XXI. század modern követelményei megkövetelik, hogy a beutalási és ellátó-rendszert a 

nemzetközi normákhoz igazítsuk. Ennek része az is, hogy szakmai szempontból nem szerencsés 

a „tömegellátás”, az arthritises/autoimmun és degeneratív kórképek egyben kezelése. 

Hasonlóan számos külföldi és hazai (Szeged, Pécs) reumatológiai klinikához, 2019. december 

1-től az alábbi beutalási és ellátási rendszert kívánjuk bevezetni:  

 

1. Egyfajta, a sürgősségi orvostanban már honos „triázst” kívánunk bevezetni, azaz a 

sürgősebb ellátást igénylő eseteket a krónikus, degeneratív kórképektől elkülönülten 

irányítani és kezelni. 

2. 2019. december 1-től csak előjegyzés és előzetes dokumentáció beküldés (vagy igen 

részletes beutaló) esetén tudunk betegeket fogadni. Mivel munkatársaink a nap nagy 

részében elfoglaltak, a korábbi telefonos előjegyzés helyett emailben érkező beutalókat 

fogadunk vagy a beteg ill. a hozzátartozója behozhatja a kapott részletes beutalót. A 

beutalón kérjük 2-3 mondatban feltüntetni a beutalás indokoltságát alátámasztó releváns 

anamnesztikus, fizikális és vizsgálati (laboratóriumi/képalkotó) leleteket, vagy azokat 

külön csatolni. A beküldés a következő email címre történjen: 

reuma.szakrendeles@med.unideb.hu. Ezek alapján a klinika aznapra kijelölt szakorvosa 

átnézi ezeket az üzeneteket és ennek megfelelően osztályozzuk a betegeket korai 

(néhány napon, legfeljebb egy-két héten belüli) vagy későbbi előjegyzésre, amely 

időpontot a beküldő emailre 24 órán belül közöljük.  Azon betegeknél, akiknél a fenti 
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elveknek megfelelően nem tartjuk indokoltnak a III. szintű klinikai centrumba való 

beutalást, írásos javaslatot teszünk, nyújtunk más ellátóhelyek felé történő irányításra. 

Az aznapra kijelölt szakorvos szükség esetén telefonon is konzultál a beutalt beteggel 

kapcsolatban (06304937164). 

3. A szakszerű ellátás érdekében az egy rendelésre előjegyezhető betegek számát 

korlátozzuk, hogy ezzel egy arthritises vagy autoimmun betegre elegendő idő jusson. 

4. Tekintettel arra, hogy ellátási területünk felöleli mind a gyulladásos reumatológiai, 

mind a szisztémás autoimmun betegségeket, a betegnek nem szükséges két külön, 

reumatológiára és immunológiára szóló beutalót kiadni.    

5. Megjegyezzük, hogy a mi rendszerünkben a „fix ágyas”, táppénz felülvizsgálását célzó 

„sürgős” beutalás nem értelmezhető. Azt is kérjük, a beutalás minden esetben a fenti 

módon, előzetesen történjen. A beteg személyes megjelenése a beutaláshoz nem 

szükséges. 
 

 

Reméljük az új, korszerű betegbeutalási és -ellátási rendszer mindnyájunk megelégedésére 

szolgál majd és kérjük, hogy segítsük egymás munkáját a betegek állapotának megfelelő 

szintű minőségi ellátás érdekében. 

 

Mellékeljük a klinika új szakrendelési rendjét, valamint a város többi reumatológiai 

betegellátó intézményének elérhetőségét.  

 

Szíves együttműködésüket megköszönve maradunk tisztelettel: 

 

Debrecen, 2019. november 21. 

 

 

 

  Dr. Szűcs Gabriella sk.   Dr. Szekanecz Zoltán sk. 

           egyetemi tanár                                               egyetemi tanár 
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DE KK Belgyógyászati Klinika Reumatológia

Járóbeteg szakellátás 2020. Június 01.-től

I. Szakrendelő
(52/255-811)

asszisztens: 
Aszalós Tiborné

II. Szakrendelő
(52/255-370)

asszisztens: 
Csarnainé Pálosi Rita

III. Szakrendelő
(52/255-091/

55448 mellék)

asszisztens:
Petőné Gombos Emese

Hétfő 8.00-14.00
Prof. Dr. Szűcs Gabriella

8.00-14.00
Dr. Szamosi Szilvia -

Kedd 8.00-14.00
Prof. Dr. Szántó Sándor 

8.00-14.00
Dr. Pethő Zsófia

08.00-14.00
Dr. Rákóczi Éva

Szerda 8.00-14.00
Dr. Végh Edit

8.00-14.00
Dr. Gulyás Katalin /páros hét

Dr. Bodoki Levente/ páratlan hét
08.00-14.00

Dr. Rákóczi Éva

 Csütörtök

8.00-14.00
Dr. Végh Edit /páros hét

Dr. Bodnár Nóra / 
páratlan hét

8.00-14.00
Dr. Szamosi Szilvia /páros hét

Dr. Mogyoróssy Sándor / páratlan 
hét

08.00-10.00
Prof. Dr. Szekanecz 

Zoltán 
(konzultáció)

Péntek 8.00-14.00
Dr. Bodnár Nóra

8.00-14.00
Dr. Szabó Zoltán / páros hét

Dr. Pethő Zsófia / páratlan hét

08.00-12.00
Dr. Bodoki Levente
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Melléklet  

A város reumatológiai ellátóhelyei 

 

DEKK Belgyógyászati Intézet „A” épület Reumatológia, Nagyerdei krt 98. (Dr Kéri 

Judit) 

 

 Előjegyzés: (52) 411-600/55416 melléken 

 Előjegyzés: (52) 255-600 

 

DEKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Osteoporosis szakrendelés, Nagyerdei krt 

98. (Dr Gulyás Katalin) 

 

 Előjegyzés: (52) 411-600/54322 melléken 

 

Aquaticum Termálfürdő, 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. 

 Szakorvosi vizsgálat: munkanapokon: 8:00-16:00 

 Telefon: +36 52 514 114  

 Kezelőhelyek nyitva tartása: H-P: 07:00-19:00 

 Betegirányító telefonszáma: +36 52 514 147 

 Új beteg regisztráció, előjegyzés: munkanapokon: 7:00-16:30 

 

DE-KEK Bethlen utca 11-17. 

 Telefon: +36 52  513 688; +36 52 513 687; +36 52 513 613 

 E-mail: diszpecser@kenezykorhaz.hu 

 

 

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.  Debreceni Egészségügyi Központ 

4025 Debrecen, Erzsébet u. 11-13. 

 

 Telefon: Előjegyzés: (52) 417-100;  

Tel/fax: Titkárság (52) 316-502 


