
orvos neve, titulusa elérhetőség március 1. után

milyen tevékenységet lát el az adott 

intézményben pandémia nélküli időben

milyen tevékenységet lát el az 

adott intézményben a 

pandémia alatt finanszírozás formája elérhetőség

Dr. Bokor Attila, Ph.D., MSC
SE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 
Baross utcai részleg kizárólag mélyen infiltráló endometriózis műtét

jelenleg kizárólag mélyen 
infiltráló endometriózis műtét 
végez (heti 1 műtét) államilag finanszírozott

Előzetesen az Endometriózis Centrumban történő 
vizsgálatot, műtéti javaslatot követően beosztás 
szerint végez súlyos endometriózis miatti kiterjesztett 
műtétet.

Dr. Bokor Attila, Ph.D., MSC Medend Meddőségi és Endometriózis Intézet
konzultáció, vizsgálat, magán műtéti egyeztetés, 
műtétek

konzultáció, vizsgálat, magán 
műtéti egyeztetés, műtétek magán bejelentkezés alapján http://www.medend.hu/

Dr. Brubel Réka, Ph.D.
SE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 
Baross utcai részleg konzultáció, vizsgálat, műtéti egyeztetés, műtétek konzultáció, vizsgálat államilag finanszírozott

Endometriózis szakambulancia, bejelentkezés: 06 1 
459 1500 / 54278  Szakorvosi beutaló, előjegyzési 
időpont hétfőn és csütörtökön kérhető 8:00 – 14:00 
óra között!

Rendelés: Kedd és szerda: 09.00 – 14.00

Dr. Brubel Réka, Ph.D. Medend Meddőségi és Endometriózis Intézet
konzultáció, vizsgálat, magán műtéti egyeztetés, 
műtétek

konzultáció, vizsgálat, magán 
műtéti egyeztetés, műtétek magán bejelentkezés alapján http://www.medend.hu/

Dr. Busznyák Csaba

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr

konzultáció, vizsgálat, műtéti egyeztetés, műtétek

nincs rendelés a COVID miatt, 
csak műtétek utáni utókezelés 
van államilag finanszírozott Bejelentkezés: +36-96/507-900 (6222-es mellék)

Dr. Csibi Noémi, Ph.D.
SE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 
Baross utcai részleg konzultáció, vizsgálat, műtéti egyeztetés, műtétek konzultáció, vizsgálat államilag finanszírozott

Endometriózis szakambulancia, bejelentkezés: 06 1 
459 1500 / 54278  Szakorvosi beutaló, előjegyzési 
időpont hétfőn és csütörtökön kérhető 8:00 – 14:00 
óra között!

Rendelés: Kedd és szerda: 09.00 – 14.00

Dr. Csibi Noémi, Ph.D. Medend Meddőségi és Endometriózis Intézet
konzultáció, vizsgálat, magán műtéti egyeztetés, 
műtétek

konzultáció, vizsgálat, magán 
műtéti egyeztetés, műtétek magán bejelentkezés alapján http://www.medend.hu/

Dr. Dobó Noémi
SE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 
Baross utcai részleg konzultáció, vizsgálat, műtéti egyeztetés, műtétek konzultáció, vizsgálat államilag finanszírozott

Endometriózis szakambulancia, bejelentkezés: 06 1 
459 1500 / 54278  Szakorvosi beutaló, előjegyzési 
időpont hétfőn és csütörtökön kérhető 8:00 – 14:00 
óra között!

Rendelés: Kedd és szerda: 09.00 – 14.00

Dr. Dobó Noémi Medend Meddőségi és Endometriózis Intézet
konzultáció, vizsgálat, magán műtéti egyeztetés, 
műtétek

konzultáció, vizsgálat, magán 
műtéti egyeztetés, műtétek magán bejelentkezés alapján http://www.medend.hu/

Dr. Fekete Zoltán Ph.D.
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi 
Tudományegyetem Oktató Kórháza

Konzultáció, vizsgálat, műtéti egyeztetés, műtétek. 
Utókezelés, kontroll vizsgálatok. Konzultáció, vizsgálat. államilag finanszírozott +36-77/522-000

Dr. Fülöp István TritonLife Róbert Magánkórház konzultáció, vizsgálat, műtéti egyeztetés, műtétek
konzultáció, vizsgálat, műtéti 
egyeztetés, műtétek magán https://tritonlife.hu/csapatunk/dr-fulop-istvan

Dr. Keresztúri Attila, egyetemi 
docens

Szegedi Tudományegyetem – Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika Műtétek, konzultáció, vizsgálat: igénytől függően

Műtétek, konzultáció, vizsgálat: 
igénytől függően államilag finanszírozott

Bejelentkezés: Ferencz Gyuláné +36-62/545-501, 
központi telefonszám: +36-62/545-757

Prof. Dr. Koppán Miklós Da Vinci Magánklinika Pécs, Málics Ottó u. 1. nőgyógyászati vizsgálat, konzultáció, műtét
nőgyógyászati vizsgálat, 
konzultáció, műtét magán Időpontfoglalás: +36-72/512-050 

Prof. Dr. Koppán Miklós
Maternity Magánklinika, Budapest, Királyhágó tér 
8. nőgyógyászati vizsgálat, konzultáció, műtét

nőgyógyászati vizsgálat, 
konzultáció, műtét magán https://maternity.hu/kapcsolat/

Dr. Lampé Rudolf, Ph.D.
Debreceni Egyetem – Klinikai Központ, Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika nőgyógyászati vizsgálat, konzultáció, műtét

most nincs endometriosis 
szakrendelés/műtét, COVID 
ellátó az intézmény és a speciális 
szakrendelések le lettek állítva államilag finanszírozott 06 52 411-717, Mellék: 54322

Dr. Lampé Rudolf, Ph.D. TritonLife Magánkórház Debrecen nőgyógyászati vizsgálat, konzultáció, műtét
nőgyógyászati vizsgálat, 
konzultáció, műtét magán https://tritonlife.hu/csapatunk/dr-lampe-rudolf

Dr. Novák Zoltán Ph.D Aranyklinika Budapest
konzultáció, vizsgálat, magán műtéti egyeztetés, 
műtétek

konzultáció, vizsgálat, magán 
műtéti egyeztetés, műtétek magán rendelési idő: csütörtökönként; drnovakzoltan.hu

Dr. Novák Zoltán Ph.D Országos Onkológiai Intézet
súlyos endometrózisban (DIE) szenvedő 
páciensek műtéti ellátása lehetséges

súlyos endometrózisban (DIE) 
szenvedő páciensek műtéti 
ellátása lehetséges államilag finanszírozott

Betegfelvételi iroda: az Intézet 14-es (D) épületének 
földszintjén Hétfőtől- Csütörtökig 7.00-tól-15.15-ig 
Péntek 7.00-tól-15.00-ig

Dr. Nyéky Boldizsár TritonLife Róbert Magánkórház
konzultáció, vizsgálat, magán műtéti egyeztetés, 
műtétek

konzultáció, vizsgálat, magán 
műtéti egyeztetés, műtétek magán https://tritonlife.hu/csapatunk/dr-nyeky-boldizsar

Dr. Rucz Árpád TritonLife Róbert Magánkórház
konzultáció, vizsgálat, magán műtéti egyeztetés, 
műtétek

konzultáció, vizsgálat, magán 
műtéti egyeztetés, műtétek magán https://tritonlife.hu/csapatunk/dr-rucz-arpad

Dr. Sápi Tamás
Debreceni Egyetem – Klinikai Központ, Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika

konzultáció, vizsgálat, magán műtéti egyeztetés, 
műtétek

jelenleg a Covid miatt nincs se 
rendelés, se műtét államilag finanszírozott

Előjegyzés szükséges: +36-52/255-144/54322;      
+36-52/255-144/54020                                            
Rendelés: Dr. Török Péter szerda 8:30-11:00
Dr. Sápy Tamás csütörtök 8:30-11:00

Dr. Szabó István PhD

SE  ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati 

Klinika,Üllői úti részleg

Súlyos endometriózis és/vagy DIE műtétes 

ellátása

jelenleg COVID helyzet miatt  
kivizsgálás,műtéti terv felállítása, 

előjegyzés államilag finanszírozott

Bejelentkezés csak csütörtökönként: 8.00-16.00, Tel: 

0620 825 0115

Dr. Szabó István PhD Maternity Magánklinika Konzultáció, vizsgálat, műtéti egyeztetés, műtétek
Konzultáció, vizsgálat, műtéti 
egyeztetés, műtétek magán https://maternity.hu/kapcsolat/

Dr. Szegedi Sarolta                      
Dr. Varga Tamás PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika konzultáció, vizsgálat, műtéti egyeztetés, műtétek

jelenleg a Covid miatt nincs se 
rendelés, se műtét államilag finanszírozott

Bejelentkezés: +36-72/536- 370                     
Rendelés:Kedd: 12-14

Dr. Tekse István TritonLife Róbert Magánkórház
konzultáció, vizsgálat, magán műtéti egyeztetés, 
műtétek

konzultáció, vizsgálat, magán 
műtéti egyeztetés, műtétek magán https://tritonlife.hu/csapatunk/dr-tekse-istvan

Dr. Török Péter
Debreceni Egyetem – Klinikai Központ, Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinika konzultáció, vizsgálat, műtéti egyeztetés, műtétek

jelenleg a Covid miatt nincs se 
rendelés, se műtét államilag finanszírozott

Előjegyzés szükséges: +36-52/255-144/54322;      
+36-52/255-144/54020                                            
Rendelés: Dr. Török Péter szerda 8:30-11:00
Dr. Sápy Tamás csütörtök 8:30-11:00

Frissítve: 2021.05.04.

A táblázatot összeállította a Női Egészségért Alapítvány, az intézményekkel, szakértőkkel egyeztetve, amelyet FOLYAMATOSAN FRISSÍTÜNK a beérkező információk alapján.
2021. március 1-től érvényes információkat tartalmazza a táblázat!

A táblázatban megadott információk tájékoztató jellegűek! Javasoljuk, hogy pontos információkért vedd fel a kapcsolatot az orvosoddal! 

https://www.facebook.com/noiliga/posts/2827694857486122

Az új egészségügyi jogviszony szabályozás - 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról illetőleg a kapcsolódó 
528/2020. (XI.28.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról - okozta, a 
betegeket, túlélőket, családokat érintő kérdésekben a NŐI LIGA az alábbi összefoglalót közölte:

http://www.medend.hu/
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