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SZEGED
Az intézmény adatai
Az egészségügyi ellátóhely jellege:  gyermektüdőgyógyászati szakrendelés, allergológiai szakrendelés
A finanszírozás módja:  magánrendelés
Az intézmény neve:  Aranyklinika
Az intézmény tulajdonosa:  dr. Novák Zoltán Dávid
Az intézmény címe (irányítószámmal):  6720 Szeged, Arany János utca 14.
Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):  6720 Szeged, Arany János utca 14.
Az intézmény telefonszáma(i):  20/573- 5434
Az intézmény e-mail címe:  info@aranyklinika.hu
Az intézmény honlapjának címe:  http://aranyklinika.hu/
Az intézmény vezetője:  dr. Novák Zoltán Dávid
Az intézmény vezetőjének e-mail címe:  info@aranyklinika.hu
Az intézmény vezetőjének munkahelyi telefonszáma:  20/573- 5434

Működési adatok
A főállású, nem nyugdíjas gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  0
A rendszeresen foglalkoztatott, nyugdíjas korú  
gyermektüdőgyógyász szakorvosok száma:  1
Rendelési idő:  hétfő, csütörtök 17:00-19:00
A bejelentkezés módja:  időpontfoglalás
Az intézmény orvosai:  Prof. dr. Novák Zoltán
Hol működik a járóbeteg-rendelés? önálló egységben
Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen
Ha igen, sorolja fel azokat: addiktológia, allergológia, általános fogászat és parodonto-
lógia, általános sebészet és érsebészet, andrológia, audiológia, belgyógyászat, bőrgyó-
gyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, diabetológia, dietetika, emlődiagnosztika, 
endokrinológia, fogászat, foglalkozás-egészségügy, fogszabályozás, fül-orr-gégészet, 
gasztroenterológia, genetika, gyermek fül-orr-gégészet, gyermek gasztroenterológia, 
gyermekhematológia, gyermek-infektológia, gyermekkardiológia, gyermeknefrológia, 
gyermeknőgyógyászat, gyermekortopédia, gyermek sportsebészeti és mozgásszervi ren-
delés, gyermektüdőgyógyászat, gyermek ultrahang diagnosztika, gyermekneurológia, 
gyermeksebészet, gyermektraumatológia, hematológia, hepatológia, idegsebészet, im-
munológia, infektológia, kardiológia, kozmetológia, nefrológia, nemigyógyászat, neonato-
lógia, neurológia, onkológia, ortopédia, patológia, pszichiátria, pszichológia, reumatológia, 
szülészet-nőgyógyászat, traumatológia, tüdőgyógyászat, ultrahang diagnosztika, urológia
Dolgozik-e gyógytornász az intézményben? nem
Dolgozik-e védőnő az intézményben? nem

Az ellátott terület adatai
Az intézményhez tartozó ellátandó terület:  országos
Működik-e többszakmás kórház a területen? igen
Van-e tüdőgyógyászati osztály a területi kórházban? van

Az intézményben 2015-ben ellátott betegekre vonatkozó adatok
asztmás járóbetegek száma:  500
szénanáthás járóbetegek száma:  2000

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok
Végeznek-e az intézményben
- átvilágítást? nem
- rendszeres COPD-szűrést? nem
- allergológiai vizsgálatot (bőrtesztet)? igen
- légzésfunkciós vizsgálatot? igen
- EKG vizsgálatot? igen
Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs
Van-e dohányzás leszokást segítő program? nincs

Az intézmény rövid története
Tudjuk, hogy a kiegyensúlyozott, boldog élet alapja az egészség, akár saját magunkról, akár szeretteinkről, barátainkról van szó. Alapelvünk, hogy az egészség mindenki számára elér-
hető kell, hogy legyen, ezért szolgáltatásainkat és árainkat is ennek megfelelően alakítottuk ki. Szerettük volna, ha nevünk minden páciensünk számára azonos értékeket közvetít, és az 
„arany” szó számunkra nagyon sok tartalommal bír. Munkánk során szeretnénk hűek maradni Arany János, a leggazdagabb szókincsű magyar költő – utcánk névadója – által képviselt 
sokszínűséghez, valamint a Földön található legnemesebb fém, az arany minőségéhez. Ennek szellemében az Aranyklinikán kulturált környezetben, felkészült orvosok és felszerelt 
rendelők biztosítják munkánk színvonalának „arany” minősítését. Szolgáltatásaink folyamatos bővítésével minél teljesebb körű egészségügyi ellátást szeretnénk nyújtani Önöknek. 
Szegeden, az Aranyklinikán, a belváros szívében, kulturált körülmények között, felszerelt rendelőkben, bejelentkezés alapján, lehetőség szerint várakozás, sorban állás nélkül várjuk 
Önt. Mégis azt mondjuk, hogy akkor vagyunk elégedettek, ha Önt ugyan pácienseink közt tudhatjuk, azonban mégis csak nagyon ritkán találkozunk. Hiszen ez azt bizonyítaná, hogy 
sikerült megőriznie egészségét, és ebben talán mi is segíthettünk egy kicsit! Az Aranyklinika orvoscsapata több mint 50 profil együttes jelenlétéből adódó lehetőségeket maximálisan 
kihasználja. A hozzánk forduló betegek panaszaik orvoslására speciális szakterületeket vehetnek igénybe. A hagyományos vizsgálati módszereken túl olyan különleges szolgáltatásokat 
is kínálunk, melyet csak vezető egészségügyi intézmények tudnak jelenleg nyújtani.


