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Városunk 1950-ben kezdett épülni. A népességszám 
emelkedésével 1965-ben létesült kórház Dunaújvárosban. 1967-től 
szerveződött Aneszteziológiai Osztály az esetleges, nem szakorvosi 
szolgáltatások helyett. Az első osztályvezető, Dr. Molnár Gergely 
1968. júliusában vette át a vezetést és a szervezést. Főorvos úr 
mellett a két úttörő asszisztens Császár Zsuzsanna és Sparing 
Sándorné voltak, és e kis létszámmal évi 2.000 műtéti anesztéziát 
biztosítottak. 1970-től már aneszteziológiai szakasszisztensi ügyelet is 
kialakításra került. 

 A 24/1970-es EÜ. miniszteri rendelet a megyei és megyei jogú 
városok számára kötelezővé tette az intenzív betegellátó osztályok, 
részlegek kialakítását. Molnár főorvos úr fáradhatatlan szervezői 
munkájának eredményeként 1973. februárjában elindult a kórház 4 
ágyas Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztálya. 
Ezzel – néhány megyei kórházat is megelőzve – kialakult a mai osztály 
csírája, amely már rendszeres orvosi ügyeletet biztosított. 1974-ben 
az intenzív osztály a III. emeleti baleseti sebészeti műtő mellől az V. 
emeleti „C” szárnyban kialakított, kor színvonalán kifejezetten 
korszerű 6 ágyas, új egységbe költözött. A város és a kórház 
bővülésével 1982. februárjától 12 ággyal egy újonnan épült szárnyba 
költözött az osztály. A korai alakulás és a minőségi munka 
elismeréseként 1981-ben városunk és osztályunk adott otthont a 
MAITT XI. nemzeti kongresszusának. A sikeres rendezvényen már 
akkor, a vándorgyűlések korában kb. 1.000 regisztrált résztvevő volt. 
Dr. Molnár Gergely sajnálatos korai halála miatt 1988. januárjától Dr. 
Kiss Barnabás vezette tovább az osztályt. 



 Ezen időszakban a kardiológiai profil rendkívül erős volt. Ez idő 
tájt, amikor az akut koronaria szindróma korszerű kezelése a 
thrombolízis volt, ezen a téren is sikerült elismerésre méltó, országos 
és nemzetközi ismertséget szerezni. Az éves anesztéziák száma 
meghaladta az 5.000-et, az intenzív osztályon az éves betegforgalom 
5-600 között mozgott. Az intézményben a központi újraélesztési team 
az osztály szervezésében már nagy tapasztalatokkal működik ekkor, 
publikált és dokumentált adatok alapján évi 80-90 újraélesztés 
történt, ezen betegek 25-30 %-a elhagyta a kórházat. 1994-től 
kialakításra került az Aneszteziológiai Ambulancia. 

 Dr. Kiss Barnabás nyugdíjazása miatt 2000. augusztusában Dr. 
Jobbágy Lajos vette át az osztályvezetést, majd ez év novemberétől a 
kezdetektől főnővérként tevékenykedő Császár Zsuzsától, aki 33 évig 
volt főnővér, a jelenlegi vezető, Gál Erzsébet irányítja az ápolást. 

 Napjainkra elértük, hogy a 900 főt meghaladja az éves ellátottak 
száma az ITO-n, a műtőben pedig évi 6.000 feletti anesztéziát 
biztosítunk 1 éves kor feletti csecsemőktől kezdődően. Már eleget 
tudunk tenni a 15/1994-es népjóléti miniszteri rendeletnek, amely 
kimondja, hogy az anesztézia orvosi feladat. A MAITT Észak-Dunántúli 
régió részeként működve Dr. Kiss Barnabás és Dr. Jobbágy Lajos is 2-2 
cikluson át elnöki teendőket látott el. 

 Kiemelt Európai Uniós támogatásként 2014-ben az intenzív 
osztály és az immáron valódi központi műtő egy új, rendkívül jól 
felszerelt technológiai tömbbe költözött. Itt 14 ágyon, a legszigorúbb 
minőségbiztosítási elveknek és az érvényes minimumfeltételeknek 
megfelelve működünk.  


