
 
A DUNAÚJVÁROSI SZENT PANTALEON KÓRHÁZ,  

a Semmelweis Egyetem Gyakorló Kórháza 
 

keresi leendő munkatársait az alábbi szakmákban: 

ORVOSOK 

- belgyógyászat 

- fül-orr-gégészet 

- gyermekgyógyászat 

- sürgősségi betegellátás 

- urológia 

- traumatológia 

- mozgásszervi rehabilitáció 

- infektológia 

- radiológia 

- ideggyógyászat 

- általános sebészet 

- intenzív 

- szemészet 

 

- szülészet-nőgyógyászat 

- pszichiátria 

- gasztroenterológia 

 

 

SZAKDOLGOZÓK 

- ápoló 

- diplomás ápoló 

- szülésznő 

- fizikoterápiás szakasszisztens 

- műtős szakasszisztens 

- műtőssegéd 

- szakképzett boncmester 

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény - amely a MEDICINA FÓRUM pályázaton a "Városi és Kis Fővárosi Kórházak" kategóriában „KIVÁLÓ 

VÁROSI KÓRHÁZ” díjat nyert 2016. és 2017. évben - 130 ezer lakos részére a nap 24 órájában biztosítja a sürgősségi és 

tervezett gyógyító-megelőző ellátást. A fekvőbeteg-ellátást 493 aktív és 188 rehabilitációs és krónikus ágyon, 17 szakmai 

profillal, a járóbeteg-szakellátást és gondozást 50 szakmában, heti 2239 órában és 291 nem szakorvosi órában látja el. A kórházra 

háruló ellátási igényeket sajátosan színezi a nagy forgalmú főközlekedési utak adta traumatológiai, illetve a városi nehéz- és 

különleges ipari létesítmények (kohászat, papírgyártás, gázüzem, erőművek) adta különleges ellátási igény. Dunaújváros közel 

fekszik Budapesthez, autópályán 1 órán belül elérhető a főváros.  
 

Lényeges tudnivalók az állások betöltésével kapcsolatban: 

 Az állások azonnal betölthetők. 

 A foglalkoztatás teljes-, illetve igény szerint részmunkaidőben határozatlan időre, egészségügyi szolgálati, vállalkozási és 

egyéb jogviszonyban is lehetséges. 

 A díjazás az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény és egyes területeken kiemelt juttatás alapján kerül 

megállapításra.  

 Lakhatási támogatást nyújtunk, illetve garzonlakást biztosítunk a Dunaújvárosi Egyetem Kollégiumában. Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata is segíti a szakemberek városukban történő letelepedését szakember lakások 

rendszeres kiutalásával. 

 Akkreditált és Európai Uniós pályázatok segítségével jól felszerelt, korszerű műszerparkkal rendelkező osztályaink 

lehetőséget kínálnak a szakmai kiteljesedésre. 

 Az osztályokon dolgozó jól felkészült szakemberektől tanult ismeretek, illetve az intézményünkben működő Orvos Klub 

keretében szerzett tapasztalatok segítik a szakmai fejlődést. 

 Támogatjuk az országos tudományos programokon történő részvételt. 

 Ráépített szakorvosi képesítés megszerzését támogatjuk, tanulmányi szerződés kötésével. 
 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 

Stipkovits Gabriella humánerőforrás gazdálkodási osztályvezető  

(cím: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6., telefon: 25/550-210, e-mail: stipkovitsg@pantaleon.hu)  
 

A munkakörök betöltéséhez szakmai önéletrajzot, a végzettségre vonatkozó dokumentumokat, valamint a működési 

engedélyről szóló igazolást is kérjük megküldeni vagy személyesen eljuttatni. 

Kórházunkról, osztályainkról, szakmai specialitásainkról bővebben a www.pantaleon.hu honlapon, illetve Facebook 

oldalunkon keresztül tájékozódhat. 
SZERETETTEL FOGADJUK KÓRHÁZUNKBAN, VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT! 

http://www.pantaleon.hu/


 
Kórházunkban munkahelyet, szakmai sikereket talál, de tudományos ülésekre vagy 

kikapcsolódásra, csapatépítő összejövetelekre is lehetőséget nyújtunk:    

TUDOMÁNYOS ÜLÉS  

 

FIATAL ORVOSOK PÁLYÁZATA 

 

SEMMELWEIS-NAPI ÜNNEPSÉG 

 

 

A családalapítást követően gyermekét várjuk 

 

FARSANG 

 

JÓTÉKONYSÁGI BÁL 

 

SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNY 

  

 

Munkahelyi Bölcsődénkbe:  

   



 
A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház területi ellátási kötelezettsége döntően Fejér megye Dunával határos sávját 

fedi le, de átnyúlik Tolna megye északi és Bács-Kiskun megye nyugati részére is. A kórház szakmai palettája messze 

meghaladja egy városi kórházét, inkább egy kisebb megyei kórházzal hasonlítható össze.  

Többfunkciós közösségi kórházként kiterjedt diagnosztikai tevékenységet végez (128 szeletes CT, digitális röntgen 

és egyéb képalkotó, ultrahang, labor, szövettan) és sokszínű terápiás lehetőséggel is él.  

                            

   128 szeletes  CT          Szövet víztelenítő automata        Direkt digitális mellkas felvételi rtg.

     

Külön kiemelendő az ortopédiai nagyízületi protézis műtétek, a szemészet szinte teljes spektrumát lefedő, 

szemlencse, hátsó szegment és retinasebészetet, vitrectomiát is magában foglaló műtétek, az urológia kiterjedt 

endoszkópos műtétei, a nőgyógyászati osztály radikális onkológiai műtétei, a plasztikai sebészet. Magas szintű a 

laparoscopiás tevékenység a sebészetben, nőgyógyászatban. A fül-orr-gégészeti osztályon kiemelendő a fej-, nyak- 

és parotis sebészet.  A kórház megyei szintű intenzív, szemészeti és infektológiai osztályt működtet. 

 
             

     Urológiai endoszkópos műtő     Szemészeti műtő                  Infektológiai osztály 

 

      

 

Belgyógyászati területen a diabetológia, 

gasztroenterológia, noninvazív kardiológia 

emelendő ki. Diabetológiai centrumunk (inzulin 

pumpa) országosan elismert. A belgyógyászati 

palettát színesíti még a haematológiai, 

endokrinológiai, immunológiai ellátás.  

 

Endoszkópos torony 

 

 

Középen a Magyar Diabetes Társaság 

által díjazott dr. Pátkay József 

belgyógyász főorvos 

 

Mind az operatív, mind a nem operatív szakmákban kiváló gyakorlási lehetőség nyílik a fiatal kollégák részére az 

idősebb orvosok, osztályvezető főorvosok, főnővérek iránymutatásával, akiknek oktató munkája, támogató 

hozzáállása segíti a kezdő munkatársak gyakorlati ismereteinek megszerzését, szakmai fejlődését.  

 

A Szent Pantaleon Kórházban családias, egymást 

segítő légkörben dolgoznak a betegbarát 

megoldásokra törekvő munkatársaink, akik közé 

szeretettel várjuk a munkalehetőséget kereső leendő 

kollégákat! 

           

 

 

 

 

 

Dr. Mészáros Lajos 

intézményvezető 



 
DUNAÚJVÁROS KÉPEKBEN  

A városból személygépkocsival 1 órán belül eljuthatunk a fővárosba vagy a Balaton déli partjára, 45 perc alatt a 

megyeszékhelyre. A Budapestre, illetve Székesfehérvárra tartó távolsági autóbusz egyik megállóhelye a kórház előtti 

Vasmű úton található. 

Amennyiben azonban Dunaújvárosban kívánja eltölteni szabadidejét, lehetősége nyílik kulturális intézményekben, 

sportlétesítményekben, szórakozóhelyeken kikapcsolódni, különböző programokon részt venni, melyek közül 

ízelítőül itt található néhány:  

     

     A festői szépségű Duna-part, szoborparkkal                         Parázs-Varázs Családi Hétvége a Duna-parton 

           

          

   Bartók Színház        Dózsa Mozi Centrum         Intercisa Múzeum 

        

         

  Fabó Éva Sportuszoda           Dunaújvárosi Sportcsarnok            Edzőtermek, bowling pályák 

 

 

      

Szalki-sziget Szabadstrand és Camping        Éttermek, pizzériák, kávézók         Városháza téri Adventi Forgatag  


