
Kedves Kolléga! 
 
A Szent Rókus Kórház történelmi telephelyén, a Gyulai Pál u. 2. sz. alatt mőködik a teljesen 
felújított  Kardiológiai Rehabilitációs Osztály. 70 ágyon, egy, két, négy és 6 ágyas 
kórtermekben, valamint 3 ágyas sürgısségi (ırzı) szobában fogadjuk Budapest és Pest 
megye, - kapacitástól függıen az ország – kardiológiai rehabilitációra szoruló betegeit. 
Az osztály rehabilitációs szakmai profiljába tartoznak  
 
- Az ischaemiás szívbetegség (ischaemiás continuum) bármely stádiumában lévı betegek, 
(kivéve az Acut Coronaria Szindrómát (ACS) közvetlen ellátási periódusát) 
- Acut myocardiális infarctus intenzív szakán túl lévı betegek rehabilitációja, 
 - Szívmőtéten és invazív coronaria beavatkozáson átesett betegek rehabilitációja, 
- A keringési elégtelenség – intenzív osztályos kezelést nem igénylı – esetei 
- A hypertonia és hypertensiv cardiopathia esetei 
- Tisztázatlan eredető és típusú ritmuszavarban szenvedı, és pacemakeres betegek ellátása, 
- Veleszületett vagy szerzett billentyő betegségben szenvedı betegek, 
- Cardiomyopathia bármely formájában szenvedı betegek, 
- A végtagok arteriás és visszeres betegségeinek sebészi vagy invazív kezelése utáni 
állapotok. 
 
A jelzett betegségcsoportok ellátására osztályunk szakmailag és eszközeiben is felkészült. 
Ebbıl adódóan lehetıség van az alábbi vizsgálatokra és ellátásokra,  
 
- Kardiológiai kezelés 
- Echocardiográfia 
- Ergometria (treadmill és kerékpár) 
- Holter monitorizálás 
- ABPM vizsgálat 
- Elektromos és gyógyszeres cardioversio 
- Gyógytorna, fizikoterápia 
- psychologusi támogatás 
- dietetika,  
-diabetologia 
 
Orvoskarunk és telefonjaik: 
 
DR Papp András o.v. fõorvos mobilszáma: 30/683-5311,  
közvetlen száma/fax: 235-6695 
 
Dr. Takács Ágota o.v.h. fıorvos: 30/580-8992, 
Dr. Havrancsik Csilla kardiológus fıorvos: 70/3820432 
Dr. Ferenczy Tamás belgyógyász fıorvos: 30/ 952 8285 
 
Kocsisné Nyakas Noémi o.v. fınıvér: 235-6618, 30/989 0567  
 
Osztály telefonja: 235-6518, 235-6538  
E-posta: kardio@freemail.hu, drpapp@freemail.hu, drpapp55@gmail.com 
www.rokus.hu, www.betegszoba.hu 
A kardiológiai rehabilitáció minden beteg számára ingyenes. A területen kívüli betegek a 21. 
nap UTÁN fizetnek napi 500 HUF-t. Minden szobához tarttozik WC és fürdıszoba. Minden 



betegnek saját szekrénye van. Könyvtár, társalgó, közös TV-szoba, közös internet 
rendelkezésükre áll. Kérésre kerülhetnek VIP szobába is – 1 vagy 2 ágy, komfortosabb 
berendezés, szobai TV, (rövidesen internet a szobában). Ennek napi 2000 HUF a díja – 
természetesen az elsı naptól. 
 
 
Üdvözlettel:  
        DR PAPP ANDRÁS 


