Gasztroenterológia
(Vezető: Dr. Hudák János, c. egyetemi docens
belgyógyász-gasztroenterológus főorvos)
Az Orosházi Kórházban folyó gasztroenterológiai tevékenység az egyes
belgyógyászati osztályok között létrejött profilmegosztás részeként a korábbi II.
sz. Belgyógyászati Osztály feladatává vált. A gyomor-bélrendszeri
megbetegedések iránt érdeklődő kollégák – később valamennyien e szakvizsgát
is tett orvosok -, dr. Kovács András, dr. zagyi Károly, dr. Somos Beáta - alkotta
csapat néhai Lakatos László főorvos kezdeményezésére, annak irányításával
korán megteremtették e szakterület ellátásának feltételeit. A 80-as évek végéig
még nem léteztek a Kórházban a gyomor-bélrendszer korszerű vizsgálatára
alkalmas eszközök, az ún. „endoszkópok”. A tükrözéses vizsgálatok
elvégzésében, a vizsgáló eljárások betanításában elévülhetetlen szerepe volt
néhai Libor János főorvos úrnak, aki a Gyulai Pándy Kálmán Kórházból hozott
eszközökkel, heti egy alkalommal lehetővé tette az orosházi betegek számára
ezeket a vizsgálatokat.
1991-ben, dr. Hudák János főorvossá történt kinevezésének évében
kezdődött meg a gasztroenterológiai korszerű eszközpark beszerzése, a
Központi Endoszkópos Laboratórium kialakítása, a diagnosztikus eljárások
szélesítése és az ezen eszközökkel végezhető kisebb műtéti beavatkozások
bevezetése. A már jelzett kollégákon kívül oroszlánrészt vállaltak az
endoszkópos vizsgálati eljárások elsajátításában, azok fejlesztésében, a
szakirányú feladatok ellátásában dr. Fodor István és Dr. Papdi Norbert kollégák,
akik ugyancsak megszerezték a gasztroenterológiai szakképesítő vizsgájukat is.
Jelenleg a városi kórházakkal szemben támasztott követelmények
megfelelő eszközpark áll rendelkezésre Kórházunk Központi Endoszkópos
laboratóriumában. A gyomor-bél rendszer tükrözéses, esetleges elváltozásokat
megállapító, ún. „diagnosztikus” beavatkozások fontos partnere az Intézmény
Patológiai Osztálya, ahol a vizsgálatok során kivett szövettani vagy citológiai
minták gyors, megbízható feldolgozása folyik. Rutin feladatnak minősül ma már
a gyomor-bélrendszeri daganatok korai stádiumát képező polipok endoszkópos
eltávolítása, ezzel a tényleges daganat-megelőzés is. A szakrendelési időn túl a
nap 24 órájában biztosítjuk a Kórház számára a készenléti szolgálatot, a sürgős,
halaszthatatlan beavatkozásokat (például tápcsatornai vérzések endoszkópos
ellátását, vagy a gyomor-bélrendszerbe került idegentestek eltávolítását). A
laboratórium technikai felszereltsége alkalmas a máj-epeutak és a hasnyálmirigy
rendszer vizsgálatára is.
Az endoszkópos laboratórium és a gasztroenterológiai szakrendelés kitűnő
szakmai kapcsolatban áll a gyulai és a békéscsabai gasztroenterológus

kollégákkal, továbbá a régió vezető gasztroenterológiai centrumával, a Szegedi
Egyetem I.sz. Belgyógyászati klinikájával. A diagnosztikus eszközpark szédítő
fejlődése, egyes speciális vizsgálatok centralizálása, a helyi fejlesztések ésszerű
keretek között tartása
nem lehet akadálya a betegek korszerű ellátásának,
melynek alapfeltétele e jól szervezett szakmai együttműködés.
A gasztroenterológiai szakrendelés és a Központi Endoszkópos
Laboratórium a kórházi épület földszintjén, annak nyugati szárnyán helyezkedik
el, míg szakirányú fekvőbeteg ellátás a Kórház VI. emeletének Keleti szárnyán
folyik.

