II. Belgyógyászat – Haematológia

Osztályvezető főorvos:

Dr. Hamed Aryan
96/418-244/2753
hameda@petz.gyor.hu

Osztályvezető ápoló:

Csehné Németh Marianna
96/418-244/2702

Elhelyezkedés, elérhetőségek:
II. Belgyógyászati Részleg:
II. Belgyógyászati Szakambulancia
Haematológiai Részleg:
Haematológia Szakambulancia
Osztályiroda:

C1 épület, 4. emelet nővérpult
C1 épület, 4. emelet
C3 épület 4. emelet nővérpult
C3 épület földszint
C3 épület 4. emelet

96/507-944
96/418-244/2722
96/503-315
96/418-244/2724
96/418-244/2741

Látogatási rend: minden nap 14:30 – 16:30-ig. Az osztályon folyó zavartalan betegellátás érdekében
ezt az időpontot szíveskedjenek betartani. A betegeknek az étkezéshez, tisztálkodáshoz, személyes
higiénia betartásához szükséges eszközöket kérjük biztosítani (hálóruha, evőeszköz, tusfürdő,
törölköző, borotva, fogkefe, pelenka)

Osztályunk saját alapítványa: „A győri Felnőtt Leukémiások Gyógyulásáért” Alapítvány
Adószám: 18903867-1-08
Bankszámlaszám: 10300002-10680186-49020014
Kérjük, támogassa munkánkat és betegeink gyógyulását!

Általános bemutatkozás:
Összevont osztályunkon összesen 39 -22 általános belgyógyászati és 17 haematológiai – ágyon
történik fekvőbeteg-ellátás. Az osztályhoz 27 háziorvosi körzet tartozik. Osztályos felvétel háziorvosi
beutalóval, szakambulanciai beutalóval, Sürgősségi Osztályról vagy más osztályról áthelyezéssel

történhet. Az általános belgyógyászati részleg kórházunk egyetlen általános belgyógyászata, ahol
különféle betegségek kezelése folyik területi illetékesség alapján.
Haematológiai részleg Győr-Moson-Sopron megye vérképzőszervi és véralvadási betegségekben
szenvedő felnőtt betegeinek kezelésére és gondozására szakosodott. A Haematológiai Szakmai
Kollégium akkreditációs elvárásai szerint III-as progresszivitási szintű (csontvelő átültetés kivételével
minden haematológiai ellátás engedélyezett) intézmény, melyben elsősorban rosszindulatú
vérképzőszervi (akut és krónikus leukaemia, lymphoma etc.) és véralvadási betegségben szenvedő
betegeket kezelünk. Kórtermeink közül 5 egyágyas izolált kórteremben súlyos neutropaeniás lázas
beteg elhelyezésére, valamint akut leukaemia kezelésére is van lehetőség. Külön helyiségben
rövidebb kemoterápiás kezelések beadására alkalmas speciális kemoterápiás székeket helyeztek el.
Osztályunkat haematológus szakképzésre akkreditálta a Semmelweis Egyetem Hematológiai
Grémiuma. Két évtizede veszünk részt akut és krónikus leukaemia, lymphoma, myelom multiplex
témájú kliniko-farmakológiai vizsgálatokban.

Jelenleg aktív klinikai vizsgálatok:
IPI145 Chronic lymphotic leukaemia
AGB-002 Low tumor burden follicular lymphoma
20090482 Multiple myeloma
CA204006 Multiple myeloma
Millenium Multiple myeloma
BAY17067 Follicular lymphoma
AV001 Chronic myeloid leukaemia
ITP992 Immun thrombocytopenia
ACE-LY-308 Mantle cell lymphoma
PCYC-1141-CA Follicular lymphoma
MOR208C204 DLBCL
stb.

Osztályos orvosok: Dr. Mézes Andrea, Dr. Szabó Mónika Éva, Dr. Lázár Zsolt, Dr. Decsi Kristián, Dr.
Pomogács Márta, Dr. Szatmári Marion, Dr. Knoll Márton, Dr. Kovalovszki Bálint

Belgyógyászati Szakambulancia:
Általános belgyógyászati szakrendelésünk hétköznapokon 10-14 óráig fogad betegeket háziorvosi vagy
szakorvosi beutaló alapján.
Szakrendelést végző orvosok:
Dr. Mézes Andrea – belgyógyász szakorvos
Dr. Szabó Mónika Éva – belgyógyász szakorvos

Haematológiai Szakambulancia :
Az ambuláns betegek fogadása hétköznapokon 7-13 óra között történik. Az ambulanciára háziorvosi
vagy szakorvosi beutalóval érkezhetnek a betegek.
Szakrendelést végző orvosok:
Dr. Hamed Aryan belgyógyász - haematológus osztályvezető főorvos
Dr. Lázár Zsolt belgyógyász - haematológus szakorvos

