
40 ÉVES A VELKEY LÁSZLÓ GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

 

A 2016-os esztendő különleges év a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ (GYEK) életében, 

hiszen ebben az évben ünnepeljük fennállásának 40. évfordulóját. E jeles esemény méltó 

megünneplésére jubileumi rendezvénysorozattal készültünk. Nemcsak a szívünket, hanem az épületet 

is díszbe öltöztettük. A pedagógus csoport tagjai feldíszítették a GYEK központi ünnepségének egyik 

színhelyét az aulát, hogy a GYEK-be érkező betegek, vendégek és látogatók is részesülhessenek az 

ünnepi hangulatból. A rendezvénysorozat állomásai több helyszínen kerültek megrendezésre.   

2016. október 11-én 10 órakor az Elhunyt Osztályvezető főorvosok arcképcsarnokának megnyitására 

került sor a GYEK aulájában. Az arcképcsarnokkal az elhunyt vezetők emlékének szeretnénk tisztelegni, 

szakmai tanításaikat, példamutató és iskolateremtő munkájukat megőrizni.  

Az elhunyt osztályvezető főorvosok munkáját Prof. Dr. Barkai László intézetvezető egyetemi tanár és 

Dr. Csiba Gábor Főigazgató Főorvos Úr méltatta: 

 

                                         

 Prof. Dr. Velkey László, aki a GYEK megálmodója, alapítója, és első igazgatója volt. Az Ő országosan és 

nemzetközileg elismert szakmai, tudományos és oktató munkájának elismeréseként az egyetemi 

klinikák mellett a vidéki gyermekkórházak közül egyedül a GYEK kapott egyetemi rangot 1982-ben, 

mely azóta is meghatározó gyermekgyógyászati iskola hazánkban.  

Dr. Ormóshelyi Magdolna, aki gyermekgyógyásznak is kiváló volt, elévülhetetlen érdemeket szerzett 

a Gyermekradiológia Osztály megszervezésében, működtetésében. 

 Dr. Tóth Anna mindössze egy évig vezette a IV. Csecsemő és Gyermekosztályt, aki a hazai gyermek 

kardiológiai betegek ellátásában, gondozásában úttörő szerepet játszott és a fiatal 

gyermekkardiológusok képzésében vállalt kiemelkedő feladatokat.  

Dr. Vincze János a Gyermeksebészeti Osztály osztályvezetőjeként az idén 60 éves miskolci 

gyermeksebészeti ellátás szakmai munkáját irányította és komoly feladatot vállalt a gyermeksebészet, 

mint önálló szakterület létrehozásában. Az osztály közel két évtizedes irányítása alatt a 

gyermeksebészet specializálódását is segítette, pl: újszülött sebészet, traumatológia, urológia, stb.  

  Dr. Marossy Pál a III. Csecsemő és Gyermekosztály osztályvezető főorvosa kiváló klinikusként a 

gyermekgyógyászat szinte teljes vertikumát művelte, aki az endokrinológiai és a gastroenterológiai 

betegek ellátásában vállalt fontos szerepet.  



Dr. Bíró Éva, aki a Gyermekintenzív Osztály kialakításában, vezetésében, intenzív betegek ellátását 

segítő protokollok kidolgozásában, szerkesztésében, a gyermekaneszteziológiai profil kialakításában 

úttörő szerepet vállalt. Az Ő aktív szerepvállalása mellett került sor Budapesten az első csecsemő és 

gyermekintenzív terápiás szakasszisztensek képzésére a 90-as évek elején. 

Dr. Szabó Emese a Gyermekrehabilitációs Osztály második osztályvezető főorvosa volt, sajnos fiatalon 

veszítettük el, így a gyermekrehabilitációs szakterület kiváló művelőjét kell nélkülöznünk. Kialakította 

a rehabilitációra kerülő gyermekek „nappali kórházi ellátását”. Segítette az új komplex fejlesztést 

segítő nappali kórházi szárny felépítését, melyet róla E-mese háznak nevezetek el munkatársai.  

Dr. Görögh Péter a Koraszülött- Újszülöttpathológiai Osztály osztályvezető főorvosaként sokat tett 

koraszülöttek életben maradási esélyéjeinek növelésében. Nevéhez fűződik a ma már csak ritkán 

alkalmazott 1960-as években életmentő vércsere alkalmazása, valamint a PIC megszervezésének 

előkészítő, szervező munkája. 

                 Az elhunyt osztályvezető főorvosok arcképcsarnokának megnyitása után bemutatásra 

kerültek a GYEK osztályainak poszterei, melyet kiállítás formájában az érdeklődők és a látogatók is 

megtekinthetnek. A posztereken az osztályok az elmúlt 40 év legfontosabb eseményeit mutatták be 

sok – sok fényképekkel illusztrálva. A GYEK indulásától a napjainkig. A rendezvénysorozat első 

állomását a Jubileumi évben itt dolgozó orvosi és vezető szakdolgozói tablók elhelyezésével zártuk. 

 

 

A GYEK 40 éves Jubileumi rendezvénysorozatának következő eseménye 2016. október 14-15-én, 

Lillafüreden a Palotaszállóban megrendezésre kerülő Magyar Gyermekorvosok Társasága 

Északkelet-Magyarországi Területei Szervezetének Tudományos és Továbbképző Ülése volt melynek 

orvosi és szakdolgozói szekciója volt. 

A két napos orvosi szekcióra 31 előadással és egy referátummal jelentkeztek a régió fiatal 

gyermekgyógyász szakorvosai, szakorvosjelöltjei és rezidensei. 8-8 előadással vettek részt a debreceni 

Gyermekklinika és a nyíregyházi Gyermekosztály, kettővel az egri Gyermekkórház, 13 előadással GYEK 

fiatal orvosai. A szekciókban sok érdekes, ritka betegségek diagnosztizálásának lehetőségeit, 

nehézségeit, a terápiás lehetőségek sokszínűségét mutatták be a fiatal orvosok. Dr. Simon Réka 

referátumot tartott Csontvelőtranszplantáció címmel. A tudományos ülés lehetőséget biztosított a 

fiatal orvosok számára a tudományos életben való bemutatkozásra valamint új kutatási területekhez 

való csatlakozáshoz.  

Szakdolgozói szekciónkat „A gyermekápolás fejlődése az elmúlt 40 évben” címmel a Tudományos 

ülés első napján tartottuk meg. A rendezvényünket szabadon választható pontszerző 

továbbképzésként akkreditáltattuk több szakmacsoport számára. A megnyitó után Barkai Professzor 



Úr tartott referátumot „Diabeteses ketoacidosis” címmel. Nagy örömünkre a GYEK valamennyi 

osztályáról érkeztek előadások. 16 szakdolgozói előadás a gyermekápolás speciális feladatait, az 

ápolásban, krónikus betegek gondozásban bekövetkező technikai fejlődést, szülőkkel, 

hozzátartozókkal való kapcsolattartás, az egészségnevelés fontosságát, egyre gyakoribb gyermekkori 

mérgezések szomorú statisztikáját, ritka veleszületett bőrbetegség ápolási nehézségeit, a krónikus 

beteg gyermekek táboroztatásának szépségeit bemutatták be az előadók. A szerzők felhívták a 

figyelmet arra, hogy szemléletváltásra van szükség az ápolásban, az betegek oktatásában, 

edukációjában. A gyermekápolói képzés kihívásaihoz adaptálódnunk kell, a gyakorlati képzések 

átkerültek a kórházakhoz, így nagy felelősség hárul ránk, hiszen a jövő szakápolóinak nem csak szakmai 

tudást, gyakorlati jártasságot kell átadnunk, hanem a betegközpontú ápolás és a hivatásunk szépségeit 

is, hogy minél többen válasszák a nem könnyű, de gyönyörű gyermekápolói hivatás gyakorlását 

intézetünkben. A szakdolgozói szekción közel 100 szakdolgozó vett részt hallgatóként.  

A tudományos ülést követően a Miskolci Nemzeti Színházban Jubileumi Gálaműsorral ünnepeltünk. 

Az ünnepségen köszöntőt mondott Dr. Pelczné Gál Ildikó Európai Parlamenti Alelnök, Kiss Gábor 

Miskolc megyei jogú Város alpolgármestere, Csöbör Katalin Országgyűlési képviselő, Dr. Velkey György 

a Magyar Gyermekorvosok Társaságának Elnöke, valamint Dr. Csiba Gábor Főigazgató Főorvos Úr.  

 

  

 

 



Dr. Csiba Gábor Főigazgató Főorvos Úr köszöntőjében a múlt a jelen mellett a jövő, a GYEK felújításának 

lehetőségét is előre vetítette.  A GYEK valamennyi dolgozójának áldozatos, lelkiismeretes, szakmailag 

kiemelkedő munkáját gyönyörű virágkosárral köszönte meg, amelyet Dr. Bolyos Aranka és Dr. 

Kosztopulosz Nikoletta főorvosnők vettek át. A virágkosarat az ünnepség után a GYEK aulájába 

helyeztük ki, hogy az ünnepség alatt szolgálatban lévő dolgozóknak is örömet szerezzen. 

Ezt követően Bősze Ádám műsorvezető felkonferálta Prof. Dr. Barkai László egyetemi tanárt, 

intézetvezetőt, hogy mutassa be a Gyermekegészségügyi Központot a 40 éves Jubileuma alkalmából. 

Professzor Úr történeti visszatekintéssel kezdte az előadást, méltatta Velkey Professzor Úr alapító 

igazgató munkásságát, valamint a GYEK indulásakor osztályvezető főorvosként dolgozó kollégák 

kiemelkedő szakmai és tudományos munkáját. A Gyermekegészségügyi Központ 1976. november 5.-

én nyitotta meg kapuit, az ország egyik legnagyobb gyermek betegeket ellátó intézeteként, négy 

Gyermekgyógyászati valamint Gyermekintenzív, Gyermeksebészeti, Gyermek fül-orr-gégészeti 

Gyermekradiológiai osztállyal, Klinikai laboratóriummal és a GYEK-hez tartozó, de külön épületben lévő 

Koraszülött Osztállyal.  A gyermekosztályok az akut betegeket területi ellátási kötelezettség szerint, 

míg a krónikus betegek ellátása az adott osztály profiljának megfelelően történt és történik a mai napig. 

A krónikus betegek gondozását valamint a gyermek háziorvosi szolgálat munkáját segíti a 24 féle 

konzultációs rendelés. A GYEK- ben dolgozó kiváló szakorvosoknak köszönhetően megvalósul a 

gyógyító, megelőző, oktatási és klinikai kutatási tevékenység együttese. Az éves járóbeteg ellátás eléri 

a 120.000, a fekvőbeteg ellátás a 11.000 betegszámot. A GYEK átadását követően az országban 

elsőként épült fel a komplex rehabilitációt biztosító Gyermekrahabilitációs Osztály, mely az elmúlt 

évben nappali kórházi szárnnyal bővült. Említésre méltó a GYEK tudományos tevékenysége, hazai és 

nemzetközi konferenciákon való részvétele, tudományos folyóiratokban való publikációk, könyv 

fejezetek megírásában való közreműködés, szakmai testületekben vezetői pozíciók betöltése. A GYEK 

osztályain folyó szakmai és kutatómunkát az osztályok osztályvezetői főorvosai és profil vezető 

főorvosai mutatták be. Kiemelték az ápolás fontosságát és megköszönték a szakdolgozók munkáját is. 

 A gálaműsort emlékezetessé tette Rost Andrea és Fokanov Anatolij nemzetközileg elismert 

operaénekesek áriái. A művészeket zongorán kísérte Harazdy Miklós zongoraművész.  

A Gálaműsor főtámogatója a 77 Elektronikai Kft volt.  

A Gálaműsor végén oklevelek átadásra került sor, az oklevelet a nyugdíjba vonult osztályvezető 

főorvosok és intézetvezető főnővérek kapták a GYEK érdekében nyújtott kiemelkedő munkájuk 

elismeréseként.  

 



 

 

A Jubileumi Gálaműsoron részt vettek az ország gyermekkorházainak vezetői, jelenlétükkel 

megtisztelték a kórház vezetői, osztályvezető főorvosai, a jelenlegi és a nyugdíjba vonult orvosok, 

főnővérek, szakdolgozók és dolgozók.  

A Jubileumi év alkalmából a GYEK 40 éves történetét, szakmai, tudományos, kutatási, szakképzési, 

ápolási, pedagógusi, lelkészi munkáját, osztályos csoportképekkel a dolgozók névsorával bemutatott 

jubileumi évkönyvvel és a GYEK logóval készült kitűzővel kedveskedtünk a vendégeknek és a GYEK 

valamennyi dolgozójának. 

A Jubileumi év zárásaként a GYEK 40. születésnapja alkalmából 2016. november 5.-én este a 

Konferencia Központban vacsorával egybekötött táncos mulatságot szerveztünk, nagy sikert aratott 

a GYEK logóval díszített születésnapi meglepetés torta és a tombola. Nagyon jól éreztük magunkat! 

 

   

Ezúton szeretnénk megköszönni a GYEK valamennyi dolgozójának lelkiismeretes odaadó munkáját. 

További munkájukhoz jó egészséget, sok sikert kívánunk! Isten éltesse sokáig munkatársainkat! 

 

 


