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Az OMINT/Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet bemutatása 

 

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet az országban egyedülálló komplex orvosi 

rehabilitációt végző centrum. Intézetünk az ország egész területéről évente több ezer olyan 

páciens számára nyújt specializált, személyre szabott ellátást, akik betegség vagy baleset 

következtében részben vagy teljesen elvesztették az önellátási képességüket, akiket különböző 

funkciózavarok jellemeznek és a társadalmi életben való részvételük korlátozott.  

Az OORI krónikus fekvőbeteg (rehabilitációs) ágyszáma: 382, aktív ágyszáma: 40, és 

58 nappali kórházi férőhellyel rendelkezik. Az intézményi munkatársak száma: 560 fő, ebből 

közvetlen betegellátásban dolgozó: 425 fő. A kórház valamennyi szolgáltatása egyetlen 

telephelyen található meg.  

Az Intézet helyt ad a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Tanszékének, a Magyar 

Rehabilitációs Társaságnak, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Rehabilitációs Tagozatának, 

a Rehabilitáció folyóirat szerkesztőségének.  

Az Intézet jó kapcsolatokat ápol különböző fogyatékos szervezetekkel, melyek tagjai 

pl. ún. révész tevékenységgel segítik a frissen felvett betegek rehabilitációját, támogatja a 

parasportot, a sportolók számára felkészülési helyet biztosít.  

Az Intézet ősének tekintett tüdőbeteg katonák otthonát 1918-ban alapította József 

főherceg 36 tiszti és 250 legénységi férőhellyel. 50 évi katonai fennhatóság után a tbc elleni 

küzdelem sikerességének eredményeként az intézet profilja fokozatosan alakult át, dr Riskó 

Tibor majd dr Borsay János irányításával, így az önálló paraplég- (1961), scoliosisos gyerek- 

(1969), hemipleg (1972) osztályok, majd az érszűkületes betegek amputációs- és a krónikus 

csont-ízületi gennyedések osztályainak megalakulását követően 1975-ben kapta meg 

hivatalosan is az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet nevet. Ezt követően 1979-től 

felvállalta a posttraumás és a koponya- agysérült betegek rehabilitációját, majd 1987-től az 

országban elsőként lymphoedema kezelésére szakosodott labor kezdte meg működését.  

Az Intézet teljes rekonstrukciója hosszas előkészítés után állami központi beruházás 

keretében 2000-2011 között zajlott, melynek eredményeként az ország egyik legkorszerűbb, 

legszínvonalasabb kórháza épült fel, mely a fogyatékos emberek számára akadálymentes 

környezetben nyújt rehabilitációs lehetőséget.  

Az OORI telephelyén az alábbi egységek találhatók: 

- a központi épületben 6 egyenként 40 ágyas rehabilitációs osztály (Gerincvelősérültek 

Rehabilitációs Osztálya, Szeptikus Rehabilitációs Osztály, Ortopéd-Traumatológiai 

Rehabilitációs Osztály, Stroke utáni Rehabilitációs Osztály, Agysérültek Rehabilitációs 

Osztálya, Vegyes Profilú Mozgásszervi Rehabilitációs osztály  

- a rehabilitációs tevékenységet segítő 2 egyenként 20 ágyas műtétes (ortopédiai és 

amputációs sebészeti) osztály, központi műtőblokkal, 8 ágyas kómarészleg és egy 10 

ágyas tetraplég részleg  
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- külső pavilonokban 64 ágyas Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs 

Osztály „Tündérhegy”, 40 ágyas Amputációs Rehabilitációs Osztály és súlyos, 

vegetatív állapotú betegeket ellátó Emelt szintű krónikus ápolási osztály 

- Lymphoedema Centrum, mely az országban egyedülálló módon, sokrétű szolgáltatással 

nyújt komplex oedemamentesítő kezelést a nyiroködémás betegek számára 

- robotterápiás kutatólaboratórium és részleg, mely az országban a közfinanszírozott 

körben elsőként segíti a betegek rehabilitációját 

- exoskeleton és funkcionális elektromos stimuláció (FES) kutatólaboratórium  

- ortopédtechnikai műhely, mely a helyben lévő protetizálással lehetővé teszi a gyors, 

precíz végtagpótlásokat, egyedi megoldásokat, korrekciókat 

- központi ergoterápiás, sportterápiás és hidroterápiás egységek kiemelt felszereltséggel 

- központi rendelők, foglalkozásegészségügyi szolgálat, radiológiai osztály, központi 

laboratórium, kórházi gyógyszertár, szociális szolgálat 

- a konyhaüzem széles dietetikai palettát nyújt, egyéni táplálást is biztosítva (pl. 

nyelészavar esetén) 

- orvosi könyvtár (az országban egyetlen rehabilitációs szakkönyvtár) és betegkönyvtár 

- az Intézet egyedülálló módon fogorvosi szolgáltatásokat nyújt fogyatékkal élő 

személyek számára,  

- urodynámiás vizsgálatokra is van mód a fogyatékosok számára is akadálymentes 

urológiai szakrendelésen, 

- spiroergometriai rendelő valamint a munkapszichológiai laboratórium melyben 

nemrégiben történt felújítása óta, felső végtaggal is végezhető kardiorespiratórikus 

terhelési vizsgálat és autóvezetési szimuláció. 

Az Intézet teljeskörű akadálymentessége révén a mozgáskorlátozott személyek valamennyi 

szolgáltatást igénybe tudják venni. 

Az Intézet fekvő- és járóbetegellátás terén is az ország minden területéről fogad betegeket, a 

speciális profilú osztályok a gerincvelősérültek, súlyos koponyasérültek, a szeptikus csont-

ízületi betegek, a különböző okból amputáltak, a polytraumatizációt szenvedett, és a stroke-on 

átesett, legsúlyosabb betegek III. progresszivitási szintű rehabilitációját végzi, iránymutatást és 

módszertani ajánlást nyújtva az ország rehabilitációs osztályai számára. Az osztályok speciális 

profiljain kívül hiánypótló, komplex rehabilitációs ellátást biztosít lymphoedemás illetve 

postpolio syndromás betegeknek is, mely betegcsoportoknak széles körben hasonlót az ország 

egyetlen más egészségügyi intézménye sem nyújt. A betegek rehabilitációját – szintén 

egyedülálló módon – rendszeresen végzett zene- és táncterápia teszi teljessé. 

 Az Intézetben dolgozó számos szakember koncentrálódása révén a betegellátás 

multidisciplináris rehabilitációs team munka keretében folyik, mely a betegellátás 

komplexitásának biztosításán túl az oktatás és kutatás számára is kiváló terepet ad egy olyan 

fiatal orvosi szakágban, mint az orvosi rehabilitáció.    

Dr. Kullmann Lajos igazgatása alatt (1991-2006) az intézet a rehabilitációs 

szakorvosképzés, továbbképzés elismert központja lett, mindezek mellett folyamatosan 

segítette a társszakmák (fizioterapeuták, gyógypedagógusok, ergoterapeuták, orvos-biológiai 

szakmérnökök, szociális munkások stb.) képzését az oktató intézetekkel együttműködve. 

Nemcsak országosan - de nemzetközi viszonylatban is ismert szakmai intézménnyé vált, 

aktívan részt vállal a nemzetközi (WHO, UEMS) és hazai szervezetek rehabilitációra irányuló 
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munkálataiban, különböző osztályozási módszerek (FIM, ICF, FNO, QOL stb.) hazai 

alkalmazásában, a különböző mérési módszerek oktatásában.  

Az Intézet falai között folyik a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karának 

rehabilitációs graduális képzése, kötelező blokkosított oktatás keretében, valamint 

rehabilitációs medicina szakorvosképzés és szakvizsgáztatás, de az Intézet részt vesz több 

szakma rezidenseinek képzésében is. Az Intézet szerepet vállal egészségügyi menedzserek és 

egyetemi ápolók képzésében is. 2009 óta az Európai Szakorvosszövetség (UEMS) által 

akkreditált Nemzetközi Oktatókórház. 

Az Intézet munkatársai rendszeresen vesznek részt hazai és nemzetközi rehabilitációs 

illetve határterületi tudományos kongresszusokon, előadásokat tartanak az egyetemi és 

posztgraduális képzésben, továbbképző tanfolyamokon, szimpóziumokon és egyéb 

rendezvényeken. A tudományos-kutatómunkát fémjelzi, hogy az intézet orvos, pszichológus, 

logopédus, ergoterapeuta munkatársai közül 12-en szereztek Ph.D. fokozatot, közülük ketten 

habilitációval is rendelkeznek. 

Az Intézet elkötelezett az ellátás minőségének fejlesztése, a betegbiztonság növelése 

irányában, ennek érdekében 1992 óta működtet Minőségügyi Bizottságot. Munkatársaink 

számos hazai és nemzetközi minőségügyi programban vettek részt, folyamatosan 

együttműködve a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjával, és 

többen minőségügyi végzettséget is szereztek.  

 


