Invazív Osztály Fül-Orr-Gégészeti részlegének bemutatása

Örömmel üdvözöljük honlapunk látogatóit.
Fül-Orr-Gégészeti részleg vezetője : Dr. Keszthelyi Beáta részlegvezető főorvos
Cím: 5900 Orosháza, Könd u. 59 sz. V. emelet
Telefon: 06 68 411-166 / 256 és 167 Szakrendelés melléke: 417
Fül-orr-gégészeti szakrendelés előjegyzés alapján működik telefonszám: 06 68
411-166 / 697 ill. 419
Audiológiai ( hallásvizsgálat, hallókészülék ) szakrendelés előjegyzés alapján
működik telefonszám: 06 68 411-166/ 449
A szakrendelés reggel 8-14 óráig fogadja a betegeket.
Ügyeletben: a betegek a városi ügyeleten illetve az SBO-n jelentkeznek és itt
dönti el az ügyeletes orvos, hogy szükséges-e fül-orr-gégészeti sürgős ellátás.
Orvosok:
Dr. Keszthelyi Beára részlegvezető főorvos elérhető a hét minden napján
Dr. med. habil Vass Zoltán elérhető: kedd, szerda, csütörtök de.
Dr. Fodor Gabriella szakorvos elérhető szerda, csütörtök.
Dr. Süle Anna nyugd. főorvos elérhető pénteken a szakrendelőben Tel: 06 68
411-166 / 417
Betegek felvétele: reggel 8 és 9 óra között előjegyzés alapján a Kórház V
emeletén a fül-orr-gégészeti részleg ambulanciáján. A beteg leleteivel jelenjen
meg.
Bemutatkozás:
Fül-Orr-Gégészeti betegség miatti fekvőbeteg ellátás az Orosháza Városi
Kórházának V. emeletén 15 ágyon működő Invazív Osztály Fül-Orr-Gégészeti
Részlegén történik. Orosháza és a térség településeinek fül-orr-gégészeti felnőtt
és gyermek lakosságának ellátása. Közel 97000 beteg fül-orr-gégészeti
részlegen történő ellátásáért felelünk.
11 felnőtt ágyon I-es progresszivitású szinten és 4 gyermek ágyon II
progresszivitású szinten látjuk el a betegeket.
A kórház és a fül-orr-gégészeti részlegen minőségbiztosítási rendszer
működik.
A Fül-Orr-Gégészeti Részleg részlegvezetője: Dr. Keszthelyi Beáta
A betegek orvosi ellátását a részlegen még 2 szakorvos végzi.
7 nővér, egy ambuláns nővér és egy segédnővér látja el a betegeket az osztályon.
2 műtősnő és 2 műtőssegéd segíti a műtéteknél az orvosok munkáját.
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A részlegre a betegek felvétele a részleg ambulanciáján ( V em.) történik
reggel 8 és 9 óra között, majd elhelyezésre kerülnek a részlegen lévő 5
kórterembe.
A felvétel előjegyzés alapján történik a részleghez szorosan kapcsolódó
szakrendeléseken illetve a részleg ambulanciáján. Sürgős esetekben a fül-orrgégészeti részlegre történő felvételre azonnali lehetőség van.
Az előjegyzett betegek kivizsgálva kerülnek felvételre, a műtétet
megelőző napon.
Gyermekek esetében lehetőség van, ha a szülő kéri a gyermekkel közös
szobában való elhelyezésére.
A részlegen a Fül-Orr-Gégészeti Kollégium által meghatározott műtéteket
végezzük, mindig figyelemmel kísérve az újabb műtéti megoldásokat.
A beteget műtéti ellátását a részleghez tartozó felújított korszerű műtőben
végezzük.
A műtő műszerparkját folyamatosan fejlesszük. Célunk a minél rövidebb
ápolási időt igénylő kórszerű műtéttechnikák bevezetése. Lehetőség van
egynapos ellátás keretében elvégezhető műtétekre is.
A műtéteket narcosisban ( altatásban ) és helyi érzéstelenítésben végezzük.
A részlegen természetesen a műtéteken kívül ellátunk nem műtéti
beavatkozást igénylő illetve otthon nem kezelhető súlyosabb állapotban lévő fülorr-gégészeti betegeket is.
A részleg ambulanciáján működik az otoneurológiai
( egyensúlyvizsgálati) kivizsgálás és itt van lehetőség endoscopos vizsgálatokra
is. Valamint itt történik a konzíliumba küldött betegek vizsgálata.
A szakrendelőben működő fül-orr-gégészeti ambulancia mellett külön
audiológiai ( hallásvizsgálati) ambulancia áll a hallás csökkentek fogadására és a
vizsgálatok mellett, ha szükséges hallókészülékkel való ellátására.
A szakrendelőben a részleg orvosai felváltva látják el a betegeket
(reggeli megbeszélés alapján ), valamint 1 szakorvos a hét meghatározott napján
( pénteken ) látja el a szakrendelésen megjelent betegeket.
A gyógyító tevékenység mellett a részleg orvosai és szakdolgozói
továbbképző előadásokat tartanak és továbbképző előadásokon vesznek részt.
Fül-orr-gégészeti ügyeletes orvos végzi az ügyeleti teendőket. Műtéti
napon ( ez keddi és csütörtöki nap) , ha a betegek állapota megkívánja az orvos,
ha behívható is bent alszik. Más napokon fül-orr-gégészeti szakorvos behívható
ügyeletet ad. A betegek ügyeleti időben a városi ügyeleten illetve az SBO-n
jelentkeznek és az ügyelő orvos határozza meg, hogy szükséges-e fül-orrgégészeti ellátás. Ha szükséges az ügyeletes fül-orr-gégész szakorvost behívja.
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