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gazdasági, műszaki, valamint 

teljesítmény-elszámolási és 

finanszírozási tevékenységek teljes körű 

irányítása, felügyelete 

- betegápolási 

tevékenység irányítása 

- városi intézmények 

szakmai, módszertani 

támogatása 

- orvosszakmai, 

gyógyszerellátási, megyei 

ellátási és infekciókontroll 

tevékenységek 

koordinációja és felügyelete 

- városi intézmények 

szakmai, módszertani 

támogatása 

- stratégiai tervezési,   - módszertani elemzési,   - kommunikáció és PR tevékenységek 

- városi intézmények irányításával, szakmai felügyeletével kapcsolatos tevékenységek 

Főigazgató 

Ápolási igazgató Orvos igazgató Gazdasági igazgató 

Belső 

ellenőrzés 

Minőségirányítási 

osztály 

Sajtóreferens Humánpolitikai 

osztály 

Munka-, tűz- és 

környezetvédelmi iroda 

Főigazgatói 

titkárság 

Adatvédelmi 

tisztviselő 
Integritás 

felelős 

Információbiztonsági 

felelős 

Ápolásigazgatói 

titkárság 

Orvosigazgatói 

titkárság 

Gazdasági igazgatói 

titkárság 

Központi gyógytornász 

szolgálat 

Központi betegvezető 

szolgálat 

Szociális munkás 

szolgálat 

Egészségfejlesztési iroda 

Dokumentációs 

osztály 

Beruházási és 

eszközgazdálkodási osztály 

Finanszírozási és számviteli 

osztály 

Bércsoport 

Kontrolling osztály 

Logisztikai és 

vagyongazdálkodási osztály 

Közbeszerzési osztály 

Élelmezési osztály 

Mosoda 

Üzemeltetési főosztály 

Biztonsági szolgálat 

Központi takarító szolgálat 

Kertészeti csoport 

Betegellátást nyújtó 

szervezeti egységek 

 Dombóvári Szent Lukács Kórház 

 Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 

Informatikai osztály 

Skill labor 

Jogi osztály 

Higiénia-IC osztály 

Hitéleti szolgálat 



 

Szervezeti felépítés 
SZMSZ 2021  2022.   1. számú melléklet 

2/2 oldal 

 

 

BETEGELLÁTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK 

 Belgyógyászat I. 

- Kardiológia, Nefrológia 

- Kardiológiai rehabilitáció 

 Belgyógyászat II. 

- Gasztroenterológia 

- Endoszkópos laboratórium 

 Belgyógyászat III. 

- Általános belgyógyászat 

- Endokrinológia, anyagcsere és 

diabetológia 

 Bőrgyógyászati osztály 

 Fertőző osztály 

 Gyermekosztály  

- Gyermek neurológia 

- PIC 

- Gyermek pulmonológia 

- Gyermek sebészet 

 Gyermek pszichiátriai gondozó 

 Gyógyszertár 

- Citosztatikus laboratórium  

- Lakossági gyógyszerellátó részleg 

 Hematológiai osztály 

 Krónikus belgyógyászati utókezelő 

- Hospice részleg 

 Központi ITO 

 Mozgásszervi rehabilitációs osztály 

 Műtőblokk 

- Ambulanciák 

- Aneszteziológia asszisztencia 

- Egynapos sebészet 

- Sterilizáló 

 Neurológiai osztály  

 Onkológiai osztály 

- Onkológiai gondozó 

 Pszichiátriai osztály 

- Nappali kórház részleg 

- Pszichiátriai rehabilitáció 

- Lelkibeteg-gondozó 

 Reumatológiai osztály 

 SBO 

- Detox 

 Sebészeti osztály 

- Érsebészet 

 Szemészeti osztály 

 Szülészeti-nőgyógyászati osztály 

- Újszülött részleg 

 Traumatológiai-Ortopédiai Összevont osztály 

 Tüdőgyógyászati osztály 

- Krónikus részleg 

 Tüdőgondozó  

 Urológia-Gégészet Mátrix osztály 

- Audiológia 

 

 

Diagnosztikai egységek: 

 Izotópdiagnosztikai osztály 

 Központi radiológiai osztály 

 Laboratóriumdiagnosztikai osztály 

 Patológiai osztály 

 

 Rendelőintézet 

- Szakrendelések (Belgyógyászat, Diabetológia, 

Fizikoterápia, Fül-orr-gége, Gasztroenterológia, Kardiológia, 
Labor, Nephrológiai gondozó, Neuro-Endokrinológia, 

Neurológia, Neuropathia Centrum, Ortopédia, Reumatológia, 

Szemészet, Traumatológia, Dexa) 

 Fogászat és szájsebészet  

 Bőr- és nemibeteggondozó 

 Foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

 

 

 


