
 
  AZ INTÉZMÉNY MISSZIÓS NYILATKOZATA 

Küldetésünk: 
 

A Mátrai Gyógyintézet, mint az ország egyetlen magaslati (szubalpin) klímával rendelkező 
gyógyintézete ellátást és minél szélesebb körű szolgáltatást nyújt a megelőzés, gyógyítás, az 
ápolás és az ezt kiegészítő szolgáltatások terén.  
Objektív és szubjektív adottságaink alapján feladatunk pulmonológiai betegek ellátása, légzőszervi 
betegségben szenvedők krónikus és rehabilitációs ellátása, kardiológiai és onkológiai rehabilitáció.  
Hotel és wellness szolgáltatásaink az  ellátás minőségét  javítják, gyógy-turisztikai lehetőségeink 
biztosítják az egészséges pihenést, szórakozást.  
Feladataink ellátásához valamennyi eszközzel és szakmával rendelkezünk, az egész  országból  
fogadunk betegeket és pihenni vágyókat. 
 Az Intézmény betegeink, partnereink elvárásainak, a színvonalas szakmai ellátás szükségleteinek, 
a betegbiztonság előírásainak és az Európai Uniós kívánalmainak egyaránt megfelel. 
Ezt hosszútávon biztosítja a vezetőség felelősségteljes elhivatottsága, korszerű minőségirányítási 
rendszerünk beépülése a napi feladatokba, az intézet munkájának folyamatos ellenőrzése és 
fejlesztése, munkatársaink magas színvonalú szakmai tudása és elhivatottsága a minőség iránt. 

 
Értékeink 

 
 Pulmonológiai betegek légszennyezés szegény környezetben történő ellátása. 
 A pulmonológiai daganatos betegek konzervatív ellátásában szerzet több évtizedes tapasztalat. 
 Allergológiai megbetegedések diagnosztikus szűrése, gondozása és kórházi ellátása. 
 Széles skálájú diagnosztikus lehetőségek a mai legmodernebb technikai színvonalon. 
 Pajzsmirigy betegek ellátása több évtizedes tapasztalattal. 
 Pulmonológiai, allergológiai, kardiológiai rehabilitációs szakambulanciák működtetése. 
 A rezidens oktatásban való magas színvonalú részvétel. 

 Magas szakmai képzettség és példamutató az intézet és a betegek iránti vezetői és dolgozói  
     elkötelezettség. 

Célunk elérése érdekében 
 

 Intézetünk „beteg-barát” környezet kialakításával kívánja elősegíteni betegeink mielőbbi 
gyógyulását. A kórházi tartózkodás alatt humánus, gondoskodó ápolás biztosítására 
törekszünk, megfelelő higiénés feltételek mellett. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk betegeink korrekt tájékoztatására és jogaik érvényesítésére a 
betegebiztonságra. 

 Munkatársaink tervszerű és folyamatos továbbképzése biztosítja a gyógyítás-, ápolás-, 
rehabilitáció- és gondozás magas szakmai színvonalát. 

 Folyamatosan fejlesztjük a diagnosztikus- és terápiás műszer/gépparkot. 
 Az Intézet Vezetése a kockázatok rendszeres elemzésével, a betegellátás folyamatos 

ellenőrzésével és javításával kíván a kitűzött célnak megfelelni. 

Mottónk: 

A több évtizedes tüdőgyógyászati múlt, az egyedülálló klíma, az egészséges 
környezet és a jó levegő segítségével  

ellátásban is a csúcson vagyunk! 
 

Mátraháza, 2017. november 29.   
 
   Főigazgató főorvos 


