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Köszöntő

Tisztelt Olvasó!
Minden szervezetnek, intézménynek fontos időről 
időre végiggondolnia, hogy milyen hatása van 
arra a közösségre, amelynek tagjai segítséget, 
támogatást, ellátást, magas színvonalú szolgál-
tatást várnak tőle. Ráadásul, ez a hatás mindig 
kétirányú: a közösség elvárásai ugyanúgy ala-
kítják a szervezet működését, mint ahogyan egy 
egészségügyi intézmény, országos intézet többek 
között hatással van az egészség tudatosságra, 
az ellátás irányelveire és megszervezésére, vagy 
a legsürgősebb ellátást igénylő, úgynevezett 
időablakos kórképek esetében a hezitációs idő 
csökkentésére, végső soron az elérhető nagyobb 
egészségnyereségre.

Alapvetően ezt az elvet követve készítettük el pár 
évvel ezelőtt a hazai ellátórendszerben elsőként 
a társadalmi jelentésünket és ezt a hagyományt 
folytatjuk jelen kiadványunkkal is. Már most leszö-
gezhetem, nagyon sok minden változott az elmúlt 
évek során, és ma már elmondhatjuk, az Orszá-
gos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) jól ha-
lad azon az úton, amely során XXI. századi, kor-
szerű és elismert idegtudományi intézetté válhat.

Bár egészen biztosan több még az előttünk álló 
feladat, mint amennyit már munkatársaink és a 
menedzsment az elmúlt közel két évben megoldott, 

ez az összegzés, annak tartalmi és műfaji szabá-
lyai szerint, mégis a már elért eredményeinkről 
szól, annak reményében, hogy az bizalmat, ro-
konszenvet, esetleg elismerést kelt majd az olva-
sóban. És persze azzal a nem titkolt céllal, hogy 
munkatársainkat megerősítse abban a tényben, 
hogy mindennapi fáradságos munkájuk során 
fontos eredményeket és sikereket értek el.

Megköszönöm mindazok munkáját, szakértelmét 
és emberségességét, akik az elmúlt két évben ve-
lünk voltak, mindazok bizalmát, akik betegként 
vagy beteg rokonaik hozzátartozóiként intézmé-
nyünket választották, és természetesen megköszö-
nöm az Olvasó figyelmét, aki társadalmi jelenté-
sünket kezében tartja. 

Dr. Óváry Csaba PhD. MSc.
megbízott főigazgató



Neurológiai Osztály:  
a neurológiai ellátás 
teljes spektruma

Az OKITI Neurológiai Osztálya mátrix rendszer-
ben foglalja magába az Általános Neurológiai 
a Stroke és az Epilepszia és Video Monitorozó 
részleget. A Neurológiai Osztály fekvőbeteg és 
ambuláns tevékenységet folytat. A fekvőbetegek 
területi ellátás szerint, továbbá az országos inté-
zeti funkcióból eredően, valamint 2–3. progresz-
szivitási szint alapján kerülnek felvételre. Az Álta-
lános Neurológiai Részlegen folyó betegellátás 
a neurológia teljes spektrumát felöleli, kiemelt 
terület a neurodegeneratív betegségek diagnó-
zisa, valamint az összetett differenciáldiagnoszti-
kát igénylő határterületi neurológiai betegségek 
felismerése és kezelése. A Neurológiai Osztály a 
Semmelweis Egyetem Oktató Osztálya, továbbá 
aktívan részt vesz a szakorvosképzésben és a szak-
dolgozók szakképzésében. Az Osztály a 2015-ös 
Év orvosa pályázat keretében elnyerte a Magyar 
Kórházszövetség Csoportos Szakmai Díját.

Stroke Részleg

A részleg évente átlagosan 900 beteget kezel stro-
ke miatt, országosan is kiemelkedő színvonalon, a 
legmodernebb diagnosztikus és terápiás lehetősé-
gek felhasználásával. Napjaink modern kezelési 
módszerei lehetővé teszik a stroke esetek nagy ré-
szét okozó érelzáródás megszüntetését vérrögoldó 
kezelés (trombolízis) vagy katéteres érmegnyitás 
(trombektómia) alkalmazásával. Intézetünk, a Ma-
gyarországon működő hat trombektómiát végző 
centrum egyikeként, döntően a közép-magyaror-
szági régióból fogad betegeket a beavatkozás el-
végzésére. Az elmúlt 2 év során évi 100 esettel nőtt 
a trombektómiák száma, 2019 végére várhatóan 
500 beavatkozást végzünk. Az agyi érelzáródást 
annál sikeresebben lehet gyógyítani, minél gyorsab-
ban kap a beteg kezelést. Az akut stroke ellátása 
csapatmunka, melynek során a beteghez kiérkező 
mentőegység értesíti Intézetünk ügyeletes neuroló-
gusát az esetről, így a beérkező mentőt készenlét-
ben fogadja a neurológus, a stroke ápoló és a CT- 
labor, hogy késlekedés nélkül megkezdődhessen a 
kezelés. Az akut betegeket a hat ágyas stroke szub-
intenzív osztályunkon monitorozzuk 24–48 órán át. 
A stroke betegek ápolását jól képzett stroke nővérek 
végzik. A sürgős ellátás mellett az agyi érbetegsé-
gek igen változatos hátterének kivizsgálásával is 
foglalkozunk, továbbá ambulanciánkon nagy szám-
ban gondozunk stroke-on átesett betegeket.

Neurológiai Osztály

Álló sor: Borbély Csaba, Dr. Futó Claudia, Krizsanyik Ildikó, Tenk Szabina, Dr. Ambrúzs Lili Anna, Prof. Dr. Kamondi Anita, 
Dr. Kis Balázs, Dr. Szirmai Danuta, Dr. Zaja Gréta, Szomora Adrienn, Dr. Hajnal Boglárka, Dr. Buhmiler Kornélia
Ülő sor: Dr. Papp Anikó, Dr. Éltes Tímea, Dr. Kelemen Anna, Tóth Zsuzsanna



Epilepszia és Videó Monitorozó Részleg

Klinikai Laboratórium  

Szőllősiné Simon Judit, Szantner Szilvia, Lölkös Katalin, Bojtorné Szegedi Ágnes, Csernákné Marton Veronika, 
Somogyi Dorina,  Sinka Márta, Gál Anna, Herczegh Józsefné, Blaskó Tiborné, Czupponné Benoist Mónika

Az Epilepszia és Video Monitorozó Részleg a 
különböző típusú és okú epilepsziák diagnoszti-
kájával és átfogó kezelésével, epileptológiai kép-
zéssel és kutatással foglalkozik. A beteg orientált, 
epileptológusok által vezetett, multidiszcipliná-
ris team, melyben neurológusok, idegsebészek, 
neuropszichológusok, ápoló szakemberek, EEG 
technikusok működnek együtt, a különböző típusú 
epilepsziák magas színvonalú ellátását biztosítja. 

A gyógyszeres kezelésre nem jól reagáló bete-
geknél komplex kivizsgálást végzünk a napja-
inkban elérhető legmodernebb módszerek, pl. 
invazív sztereo-EEG vizsgálatok alkalmazásával. 
Intézetünkben lehetőség van speciális esetekben 
az epilepszia idegsebészeti műtéttel vagy neuro-
modulációs módszerrel történő kezelésére is. A 
Részleg munkatársai számos nemzetközi tudomá-
nyos együttműködésben vesznek részt.  



Neurointervenciós osztály

Intézetünk Neurointervenciós Osztálya egy 15 ágyas fekvőbeteg osztályon, és 
két,  korszerű DSA angiográfiás készülékkel (GE, IG 630 Biplane és IGS 530 
Singleplane) felszerelt angiográfiás műtőben dolgozik. A 24 órás szolgálatot biz-
tostó csapatot 6 szakorvos (négyen neuorintervenciós jártassági licensz birtoká-
ban, ketten képzés alatt), 9 radiográfus-intervenciós asszisztens és 10 szakképzett 
ápoló alkotja, akik munkáját egy kutatási asszisztens és két titkárnő segíti. 
Fő tevékenységünk a vérzéses és érelzáródásos stroke, valamint a daganatos és 
kopásos gerincbetegségek képi vezérelt, minimálisan invazív – az egészséges 
szövetek legkisebb károsításával járó – kezelése. A maradandó fogyatékosság 
leggyakoribb okát képező akut érelzáródásos stroke-ban az elzáródott agyi 
erek megnyitására alkalmazott legkorszerűbb eljárás, a mechanikus trombek-
tómia esetszámai dinamikusan növekednek, 2019-ben a 2015-ös esetszám 
hétszeresét, várhatóan közel 500 beteget kezelünk. Ezzel hazai esetszámaink 
mind a lakosságszámra, mind a stroke előfordulási arányára vetítve elérik az 
európai élvonalat. Emellett a vérzéses stroke-ot okozó koponyaűri értágulatok 
(aneurysma) esetszámai változatlanok, évi 200 esetet kezelünk minimálisan 
invazív intervenciós módszerekkel. Különböző gerincbetegségek miatt évente 
500 fájdalomcsillapító és stabilizáló beavatkozást végzünk. Új profilként meg-
kezdtük a kisgyermekekben jelentkező szem daganat, a retinoblastoma érrend-
szeren keresztül végzett kemoterápiáját, mellyel eddig 10 gyermek szeme vilá-
gát tudtuk megmenteni. Neurointervenciós Osztály

 
Dr. Kővári Zoltán, Dr. Nardai Sándor, Dr. Arvin Rajadurai, Dr. Gubucz István, Dr. Kis Balázs, Dr. Szikora István,  
Dr. Tőkés Botond, Dr. Berentei Zsolt, Dr. Orosz Péter



Oktatás és kutatás
Intézetünk Neurointervenciós Osztályán 2017–2019 között – az EMMI hat-
hatós segítségével – három, más intézményekben további három szakorvos, radioló-
gus, neurológus, idegsebész és kardiológus szakorvosok, neurointervenciós képzését 
folytattuk és támogattuk. Ennek eredményeként 2018 novemberében a Semmelweis 
Egyetem Intézetünkben működő Neurointervenciós Grémiuma szerevezésében 6 kol-
léga tett sikeres jártassági vizsgát és szerzett neurointervenciós licenszet. Jelenleg két 
fiatal hazai szakorvos áll képzés alatt és egy kolléga vett részt egy éves képzésben 
Malajziából.
Munkacsoportunk oktatóként aktívan működik közre az Európai Neurointervenciós 
Társaság (ESMINT) Oxfordban (ECMINT) és Prágában (EXMINT) rendezett kurzusa-
in, illetve az Európai neuointervenciós diploma vizsga lebonyolításában, amelyet két 
kollégánk szerzett az elmúlt években. Aktívan részt vettünk az európai képzési irány-
elvek (Standards for European training requirements in interventional neuroradiology, 
Neuroradiology & JNIS, 2019),kidolgozásában. 2017 óta Intézetünkben működik a 
Semmelweis Egyetem Neurointervenció Tanszéki Csoportja, így választott tárgyként 
megindult a neurointervenció graduális oktatása is. 
A Neurointervenciós Osztály működteti az Intézet Cerebrovasculáris Áramlásdi-
namikai Kutatólaboratóriumát, melynek munkáját a Nemzeti Agykutatási Program 
(NAP I. és II.) támogatja és kutatásait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékével együttműködésben végzi. Mun-
katársaink a közelmúltban a Neurointervenciós Világszövetség 15. kongresszusán 
számoltak be eredményeinkről, jelenleg két közleményünk áll megjelenés alatt nem-
zetközi szaklapokban. 

Munkánk középpontjában a vérzést okozó agyi értágulatok kialakulási mechanizmu-
sának és korszerű kezelési lehetőségeinek kutatása áll computeres szimuláció és mes-
terséges intelligencia módszereivel. 

Intézetünk Gerincsebészeti Osztályán működik a Semmelweis Egyetem Idegsebé-
szeti Tanszéke, melynek elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és 
a Ph.D.-képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos 
diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést.

Funkcionális Idegsebészeti Osztályunk 2019-ben az osztály a Freiburgi 
Egyetemmel és a német Cortics start-up céggel közös brainmachineinterface (agy-szá-
mítógép összekapcsolására) kutatást indított, aminek az első fázisát november 21-én 
sikeresen befejeztük, az eredményeket a jövő évben publikáljuk. Idén ősszel az osz-
tály vezetője elsőként vezette be a Közép-Európai régióban a wavewriter gerincvelő 
stimulációs eszközt a gyógyításba, gyógyszerrel nem csillapítható súlyos gerinc és 
neuropathiás, alsó végtagi fájdalmak csökkentése céljából. A 2014 óta zajló Nemzeti 
Agykutatási Program keretében, csak 2019-ben 5 nemzetközi publikáció született az 
osztályon dolgozók részvételével. 

Koponyalapi és Vascularis Idegsebészeti Osztályunk munkatársai rendsze-
resen részt vesznek hazai és nemzetközi kongresszusokon, előadóként ideggyógyá-
szati, idegsebészeti, onkológiai továbbképzéseken és a Semmelweis Egyetem Idegse-
bészeti Tanszék keretén belül a magyar és külföldi medikusok oktatásában is. Az 
osztályon dolgozó kollégák több, mint 350 cikkben, szakkönyvben szerzőként vagy 
társszerzőként szerepelnek, az összesített impakt faktor 300 feletti.



Funkcionális Idegsebészeti Osztály és Neuromodulációs 
Osztály, valamint a Neuroonkológiai Osztály 

Első sor: Schmausné Nagy Andrea, Dr. Markia Balázs, Dr. Erőss Loránd, Dr. Fedorcsák Imre, Király Katalin
Hátsó sor: Dr. Perczel György, Dr. Nagy Dávid Gergő, Dr. Nagy Gábor, Dr. Halász László, Dr. Bagó Attila

Az OKITI az ország első és egyetlen intézménye, 
ahol önálló Funkcionális Idegsebészeti Osztály 
működik a Parkinson kór, az epilepszia, a gyógy-
szeresen nem csillapítható fájdalmak, a spasztici-
tás okozta panaszok, tünetek csökkentése, meg-
szüntetése céljából. Ezen az osztályon vezettük 
be a tavalyi évben elsőként hazánkban idegsebé-
szeti robot használatát agyműtétek céljából, ami-
vel azóta is a kelet-közép-európai régió egyetlen 
intézménye vagyunk. 2019 év végére a 61. sikeres 

Funkcionális Idegsebészeti Osztály és  
Neuromodulációs Centrum

műtéten vagyunk túl. A technika a nemzetközi 
szakma figyelmét is felkeltette, javaslatunkra, az 
Európai Idegsebészeti Társaságok Kongresszu-
sán önálló témaként jelent meg, az osztály ve-
zetőjét a nemzetközi funkcionális idegsebészet 
tudományos társasága, a European Society of 
Stereotactic and FunctionalNeurosurgery idén az 
elnökségébe választotta. Osztályunk évente 700 
műtétet végez, több mint 4000 beteget lát el, és 
idén 3 kutatási projektet futtatott.



Gyermekidegsebészeti osztály 

Dr. Gál Erika, Dr. Berényi György, Dr. Markia Balázs, Dr. Nagy Gábor, Dr. Laufer Zsófia, Géczyné Guthy Marianna

Neuroonkológia:  
agydaganatok komplex kezelése

Osztályunk fő profilját agydaganatok komplex kezelése képezi, mely magában foglalja az 
agydaganatok műtéti eltávolítását, sztereotaxiás és endoszkópos beavatkozásokat, agyada-
ganatok sztereotaxiás sugársebészeti ellátását, valamint primer agydaganatok kemoterápiás 
kezelését. A leggyakrabban kezelt daganatok: alacsony és magas malignitású gliomák, köz-
tük a glioblastoma, bázis és convexitás meningomák, acusticusneurinomák és jelentős szám-
ban agyi metasztázisok. Az osztály 14 ágyas, négy idegsebész szakorvossal és egy szak-
vizsgára készülő kollegával. Műtéti tevékenységünk során használjuk a modern agydaganat 
sebészet teljes eszköztárát: neuronavigációval támogatott mikroidegsebészet, éber cranioto-
mia, intraoperatív elektrofiziológiai monitorizálás, sztereotaxiás célzás és neuroendoszkópia. 
Évente több mint 300 agydaganatot operálunk, emellett kb. 100 sztereotaxiás biopsziát és 
450 sztereotaxiás sugársebészeti kezelést végzünk. Éves műtéti számunk (a sztereotaxiás 
beavatkozásokkal együtt) megközelíti az ezres nagyságrendet. A neuroonkológiai ambulan-
cián regisztrált orvos-beteg találkozások száma meghaladja az évi 4 ezret. Az onkológiai 
esetek mellett egyéb speciális idegsebészeti műtéteket is végzünk: agyi aneurizma ellátás, 
intraduralis és gerinctumorok, valamint degeneratív gerincbetegségek sebészeti megoldása, 
agyi liquorkeringési zavarok műtéti kezelése. Rendszeresen részt veszünk klinikai vizsgálatok-
ban, medikus oktatásban, idegsebész, neurológus és onkológus kollégák posztgraduális kép-
zésében, és más intézetek idegsebészeti konzíliumát is ellátjuk.  Az osztály és az itt dolgozó 
szakorvosok tevékenysége egyedülálló abban a tekintetben, hogy az agydaganatos betegek 
műtéti ellátásán túl a betegek hosszútávú neuroonkológiai gondozását, illetve akár éveken át 
tartó kemoterápiás kezelését is felvállalja. Osztályunk orvosai 3 éve évente két hetet jótékony-
sági idegsebészeti misszió keretében önkéntesként dolgoznak a délkelet-afrikai Malawiban.

Csoportkép az előző oldalon található.



Gerincsebészeti Osztály

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Ge-
rincsebészeti Osztályának tevékenysége felöleli a 
gerincsebészet közel teljes spektrumát, a degene-
ratív, baleseti, daganatos és gyulladásos kórképek 
rutin beavatkozásaitól a legkomplexebb speciális 
műtétekig. A Gerincsebészeti Centrum különböző 
kóreredetű gerincbetegségek teljeskörű kivizsgá-
lását és multidiszciplináris kezelését tűzi ki célul, 
különös tekintettel a speciális műszerezettséget és 
szaktudást igénylő betegségcsoportokra.
A magas színvonalon végzett hagyományosan 
elfogadott gerincsebészeti eljárások mellett az 
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Gerin-
csebészeti munkacsoportja élen jár az új gerin-
csebészeti, minimálisan invazív technikák, eljárá-
sok kidolgozásában és továbbfejlesztésében. A 
fejlesztett innovatív idegsebészeti, gerincsebé-
szeti módszerek a mindennapi gyakorlatban 

használatosak, a gerincsebészet területén hiány-
pótlóak, a minimál invazív módszerek világszer-
te való széleskörű terjedésének megfelelőek. 
Orvosaink elkötelezett hívei ezen technikák al-
kalmazásának, ezáltal gyorsabb felépülési idő 
várható, így pácienseink hamarabb tudnak visz-
szatérni korábbi életmódjukhoz. 
Osztályunkon végzett innovatív műtéti eljárások 
további területeként2019 áprilisában a hazánk-
ban és Európában is szinte egyedülálló két mun-
kacsatornás endoszkópos technikát honosítottunk 
meg és kezdtük alkalmazni a mindennapi gyakor-
latban. A technika átmenetet képez a robotsebé-
szeti technikák felé, melyek jövőbeni bevezetése 
az egyik fő célkitűzésünk. Mérföldkőnek lesz te-
kinthető a jövőben a robotok segítségével történő 
műtéti beavatkozások végzése. Az orvosi munkát 
speciálisan képzett szakdolgozói háttér segíti.

Gerincsebészeti Osztály

Első sor: Dr. Czigléczki Gábor, Dr. Padányi Csaba, Prof.Dr. Banczerowski Péter, Dr. Papp Zoltán
Középső sor: Dr. Berényi György, Dr. Balogh Attila, Dr. Nagy Zoltán
Hátsó sor: Dr. Lekka Norbert, Dr. Benkő Zsolt, Dr. Vitanovic Dusan, Dr. Mezei Tamás

Gerincsebészeti Osztály

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Gerincsebészeti Osztályának tevékeny-
sége felöleli a gerincsebészet közel teljes spektrumát, a degeneratív, baleseti, daga-
natos és gyulladásos kórképek rutin beavatkozásaitól a legkomplexebb speciális 
műtétekig. A Gerincsebészeti Centrum különböző kóreredetű gerincbetegségek tel-
jeskörű kivizsgálását és multidiszciplináris kezelését tűzi ki célul, különös tekintettel a 
speciális műszerezettséget és szaktudást igénylő betegségcsoportokra.
A magas színvonalon végzett hagyományosan elfogadott gerincsebészeti eljárások 
mellett az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Gerincsebészeti munkacsoportja 
élen jár az új gerincsebészeti, minimálisan invazív technikák, eljárások kidolgozásá-
ban és továbbfejlesztésében. A fejlesztett innovatív idegsebészeti, gerincsebészeti 
módszerek a mindennapi gyakorlatban használatosak, a gerincsebészet területén 
hiánypótlóak, a minimál invazív módszerek világszerte való széleskörű terjedésé-
nek megfelelőek. Orvosaink elkötelezett hívei ezen technikák alkalmazásának, 
ezáltal gyorsabb felépülési idő várható, így pácienseink hamarabb tudnak vissza-
térni korábbi életmódjukhoz. 
Osztályunkon végzett innovatív műtéti eljárások további területeként 2019 áp-
rilisában a hazánkban és Európában is szinte egyedülálló két munkacsatornás 
endoszkópos technikát honosítottunk meg és kezdtük alkalmazni a mindennapi 
gyakorlatban. A technika átmenetet képez a robotsebészeti technikák felé, melyek 
jövőbeni bevezetése az egyik fő célkitűzésünk. Mérföldkőnek lesz tekinthető a jövő-
ben a robotok segítségével történő műtéti beavatkozások végzése. Az orvosi munkát 
speciálisan képzett szakdolgozói háttér segíti.



A koponyaalap sebészete viszonylag új területe 
az idegsebészetnek, melynek fejlődését az el-
múlt 20 évben a mikroszkópos és endoszkópos 
sebészeti technikák fejlődése, korszerű műsze-
rek, neuronavigáció megjelenése, különböző re-
konstrukciós eljárások kifejlesztése és az altatás, 
neurointenzívmonitorizálás fejlődése tette lehető-
vé. Ennek köszönhetően olyan koponyaalapi da-
ganatok sebészi eltávolítását, komplex kezelését 
végezzük, melyek műtéti ellátása korábban – az 
elfogadhatatlanul magas kockázat miatt – nem 
volt kivitelezhető.

A koponyaalap daganatai általában jóindulatú 
elváltozások, amelyeket lassú növekedésük miatt 
gyakran előrehaladott stádiumban fedeznek fel. 
Osztályunkon nemcsak koponyaalapi dagana-
tokkal, de koponyaalapon található érfejlődési 
rendellenességek, érzsákok sebészeti ellátásával 
is foglalkozunk abban az esetben, ha éren belüli 
műtéttel, endovascularis intervencióval azok nem 
oldhatóak meg. Ezen speciális kórfolyamatok 
műtétein kívül a koponyán és a gerinccsatornán 
belül elhelyezkedő daganatok sebészetével, de-
generativ gerincbetegségek ellátásával is foglal-
kozunk. Műtét közben nemcsak a minimálisan 
invazív technikákat, mikroidegsebészetet, neuro-
navigációt, endoszkópiát és intraoperatív moni-

torizálást alkalmazzuk, de a műtétet követő kie-
gészítő kezeléseket – sugárterápia, kemoterápia 
stb. – onkológiai centrumokkal megszervezzük. 
Ezen kezelések befejezését követően a betege-
ket kontrolláljuk, szükség szerint a kemoterápiát 
Intézetünkben folytatjuk, a koponya CT- és MR- 
vizsgálatokat megszervezzük. Együttműködésben 
az Országos Onkológiai Intézettel az ott működő 
CyberKnife készüléken célzott sugársebészeti be-
avatkozásokat is végzünk a sugárterápiás kollé-
gákkal együttműködésben. Amennyiben a kopo-
nyán belüli daganat elhelyezkedése, kiterjedése 
vagy a beteg állapota daganat eltávolítását nem 
teszi lehetővé, célzott mintavételt – sztereotaxiás 
biopszia – is elvégezzük helyi érzéstelenítésben.

A minimálisan invazív behatolás (szemöldökív fe-
letti koponyanyitás) kifejlesztése, az országban 
történő széleskörű alkalmazása az osztályon dol-
gozó szenior idegsebész érdeme. A minimálisan 
invazív sebészet szellemében gyakran orron ke-
resztül (is) operáljuk a sebészet számára elérhető 
koponyaalapi betegségeket, pl. agyalapi mirigy 
különböző daganatai. Tekintve a terület anatómiai 
komplexitását a koponyaalap daganatainak ered-
ményes és biztonságos sebészi kezeléséhez, vala-
mint agyalapi mirigy daganatainak esetén az en-
dokrinológiai ellenőrzéshez több orvosi szakterület  

(fej-nyak sebészet, fül-orr-gégészet, szemészet, 
plasztikai sebészet, endokrinológia) nagytapaszta-
latú képviselőinek együttműködésére is szükség van.

A néhány éve korszerűsített, saját fürdőszobá-
val felszerelt kórtermekben hozzáértő és gondos 

ápoló személyzet segítségével 23 beteg ellátásá-
ra van lehetőség. Osztályunkon évente 650–700 
műtétet végzünk. Az osztályon dolgozó kollégá-
ink aktívan részt vesznek az intézeti onkológiai 
munkacsoport munkájában és más kórházak 
idegsebészeti konzíliumát is ellátják.  

Koponyalapi és Vascularis Idegsebészeti Osztály

Koponyaalapi és Vascularis Idegsebészeti Osztály 

Olajos Erika, Dr. Berényi György, Prof. Dr. Czirják Sándor, Dr. Orbay Péter, Dr. Gál Erika, Dr. Vajda János, 
Dr. Sipos László, Dr. Várady Péter



A Neuroradiológiai Osztály főleg az intézet 
neurológiai és idegsebészeti képalkotó diag-
nosztikai feladatait látja el, fekvő és járóbetegek 
részére. Erre a célra nagy teljesítményű modern 
berendezések állnak rendelkezésre: egy Siemens 
MagnetomVerio 3 Teslás MR-berendezés és egy 
Siemens Somatom Definition AS 128 szeletes 
CT-berendezés. 
Az osztály CT-laboratóriuma és röntgen felvételi 
munkahelye 24 órás ügyeletet biztosít. Az MR-  

laboratórium munkanapokon 7:00–19:00 óra 
között üzemel.
A Neuroradiológiai Osztály részt vesz az inté-
zetben folyó tudományos munka képalkotó diag-
nosztikai feladatainak ellátásában és több önálló 
kutatómunkát is végez. Az osztály a Semmelweis 
Egyetem akkreditált képzőhelye. Részt veszünk 
az orvostanhallgatók, a szakorvosjelöltek és a ra-
diográfusok képzésében, valamint a szakorvosok 
továbbképzésében.

Neuroradiológiai Osztály

Dr. Mangel Tünde, Dr. Szudi Gábor, Buday Katalin, Losonczi Tímea, Nagyné Lukács Margit, Dr. Machovitsch Ágnes, 
Dr. Martos János, Csike Viktória

Neuroradiológiai Osztály



Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály

Első sor: Magyarné Balázs Katalin, Lőrincz Tünde, Dr. Kelemen József, Pápay Vasilica Firuta, Kovács Tímea, 
Szivák Nikoletta
Hátsó sor: Nagy Zoltán Róbert, Erdősi Roxána, Vedrédi Imre, Dr. Sorbán József, Oberländer Donát Tádé, Baffi Kata,  
Gattyán Timea

Ambulancia

Ülő sor: Andrikó Éva, Ferencsuk Gréta
Első álló sor: Barta Petra, Ecsedi Ágnes, Gyengéné Gáspár Csilla, Mészáros Anikó, Dr. Áfra Judit, Szalma Anita, Sztanó Emília
Hátsó álló sor: Erdélyi Anikó, Bacsányi Lászlóné Csilla, Gyöngy Tünde, Lakos Krisztina, Mohácsi Erzsébet,  
Medve Gabriella, Antal Norbert, Gosztola József, Lantosné Kemenczei Erika



Fül-orr-gégészet

Dr. Végső Péter, Jäger Enikő

Szemészet

Fintha Veronika, Dr. Salomváry Bernadett
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Intézetünk teljesítménye

Intézetünk a 2018–2019. finanszírozási évben* 175 aktív ággyal működött. 6911 
fekvőbetegünket összesen 45.033 ápolási napon láttuk el, tehát ápolási napjaink átla-
gos időtartama 4,7 nap volt (0,3 napos csökkenés az előző évhez képest), ágykihasz-
náltsági mutatónk 72,6%-ra emelkedett (5,4% emelkedés az előző évhez képest). Am-
buláns betegeink száma kismértékű növekedéssel megközelítette a 113.000 esetet.

Műtéteink száma megközelítette az 5000 beavatkozást: az időszakban 4877 műtétet 
végeztünk, ebből endovaszkuláris beavatkozásaink száma az előző évhez viszonyít-
va 30%-ot nőtt és elérte a 853 beavatkozást. A stroke ellátásban legkorszerűbbnek 
számító mechanikus trombektómia beavatkozások száma az előző évhez képest több 
mint 50%-kal nőtt: 474 ilyen műtétet végeztünk. Gyermek idegsebészeti műtéteink szá-
ma szintén jelentősen, 25%-kal nőtt, és idén már 430 ilyen beavatkozásunk volt. Szerv-
donációink száma pedig közel háromszorosára nőtt: az elmúlt évben 29 donációban 
vettünk részt.

Intézetünk gazdálkodása stabil, tevékenységünket kiváló pénzügyi egyensúlyban 
látjuk el, lejárt tartozások nélkül működünk, intézeti eredményünket folyamatosan a 
nullszaldó felett tartjuk. Költségvetésünk évről-évre dinamikusan növekszik, köszönhe-
tően az új, finanszírozási korláttól mentes műtéti és terápiás technikák egyre aktívabb 
alkalmazásának. Ennek legjellemzőbb területe a mechanikus trombektómia, amely-
ben az országos beavatkozások harmadát Intézetünk végzi el.

*2018. november 1. – 2019. október 31.



Igazgatóság

Ahhoz, hogy minden tökéletesen szervezetten valósuljon meg, Intézetünk menedzsmentjét kiváló operatív csapat egészíti 
ki. Az operatív és adminisztratív tevékenység két motorja: Ocsovai Beáta és Ferencz Fanny.

A Magyar Neurológiáért Közhasznú Alapítvány

Civil szervezetek

Alapítványunk elsődleges célja a klinikai idegtu-
dományok fejlődésének elősegítése és a betegek 
érdekeinek szolgálata. Az Alapítvány, céljaival össz-

hangban és lehetőségeinek megfelelően, támogat-
ja az OKITI-ben folyó magas szakmai színvonalú 
klinikai idegtudományi szakmai tevékenységet.

2019. április 3-án együttműködési megállapodást 
írtunk alá a daganatos betegek és a mozgássérül-
tek legnagyobb betegszervezeteivel.
Az OKITI, a Mozgássérültek Egyesületeinek Orszá-
gos Szövetsége, és a Magyar Rákellenes Liga elkö-
telezett a betegbiztonság közös projektekkel történő 
javításában, a betegutak egyszerűsítésében és fejlesz-
tésében, közös tájékoztató kampányok indításában 
és közös ismeretterjesztő anyagok összeállításában.

Olyan szervezetekkel kerestük az együttműködést, 
amelyeknek széles társadalmi támogatottságuk 
van, és az Intézet jelenlegi profiljához illeszked-
nek. A Mozgássérültek Egyesületeinek Országos 
Szövetsége sokat segíthet minden jelentősebb 
neurológia és idegsebészeti beteg rehabilitációjá-
ban, a Magyar Rákellenes Liga pedig az Intézet 
neuro-onkológiai profiljában nyújthat érdemi szak-
mai támogatást.



Jövőképünk

Intézetünk szakmai sikereinek egyik pillére a folyamatosan fejlődés. Ahogyan 2018-ban a ROSA ideg-
sebészeti robotot, 2019-ben a gerincsebészetben a két munkacsatornás endoszkópos gerincsebészeti 
eljárást bevezettük, úgy 2020-ra neuroblasztómás gyermekek szuperszelektív intraarteriális kemoterá-
piájának megszervezésében tervezünk konkrét eredményeket felmutatni.

Folytatjuk az országos szinten komoly eredményeket elérő neurointervenciós képzést, továbblépünk 
a katéteres stroke ellátás országos hálózatának megszervezésében, külön energiát fordítunk az Inté-
zetben képviselt fő szakmákon belül speciális szakmai ajánlások közzétételére és bővítjük nemzetközi 
kapcsolatainkat ki.
2020. évi céljaink között szerepel a Malawiból érkező szakorvosjelöltek számára idegsebészeti kép-
zés, valamint Erdélyből érkező neurológus kollégáink számára stroke trombolízis képzés biztosítása.




