OROSHÁZI KÓRHÁZ NEUROLÓGIAI OSZTÁY

Orosházán 1973. szeptember végén kezdte működését a Neurológiai Osztály, dr. Herpai Sándor
Főorvos Úr vezetésével, túlnyomórészt pszichiátriai betegellátás zajlott, gyermek- és felnőtt
neurológiai betegellátás mellett. A 64 ágyas részleg a Huba utca 46. szám alatti épületben
működött, amíg a kórházi nagy rekonstrukció utolsó felvonásaként az osztály 1998-ban
beköltözött a kórház területére, a régi „kiskórház” épületébe.
Az elmúlt évtizedek alatt a neurológiai szakma komoly fejlődésen esett át. Ma már nincs
gyermek részlegünk, csak felnőtt ellátást végzünk. 1975-ben vezettük be a carotis angiográfiát,
ami hatalmas előrelépés volt. A vizsgálatokat kiváló szakmai hozzáértéssel dr. Perjési László
Főorvos Úr végezte, aki 1982. évtől 2005-ig vezette az osztályt.
2006. évtől - jelenleg is dr. Török Ágnes Főorvos Nő vezeti az osztályt, törekedve arra, hogy az
osztály a szakemberek képzettsége, morális hozzáállása révén a jelenlegi technikai feltételek
mellett és az orvoshiány ellenére is képes legyen a neurológiai betegek magas szintű, teljes körű
ellátására.
2016 tavaszán az osztály a főépület II. emeletének nyugati szárnyára költözött 25 ággyal.
Neurológiai osztályunkon EEG és Carotis Doppler Ultrahang készülék áll rendelkezésünkre a
diagnosztizálásban. A diagnosztikai részlegben a Röntgen, Ultrahang vizsgálatok mellett CT computer tomográfia - vizsgálatok nyújtanak számunkra segítséget a betegségek
diagnosztizálásában.
Az osztály mellett neurológiai szakrendelő, fejfájás ambulancia, agyi vascularis ambulancia,
gyermek neurológiai ambulancia is működik neurológus szakorvosok irányítása mellett.
Az osztály konzíliumot biztosít a kórház valamennyi osztályán fekvő betegek részére. A kezelt
betegek túlnyomó többsége a sürgősségi betegellátó részlegről kerül azonnali felvételre, a
szakrendelésről és a háziorvosi betegellátásból pedig előjegyzés alapján gyógyítjuk betegeinket.
Kezelt betegeink 70 % - a agyi keringészavar – stroke, agyvérzés, miatt kerül felvételre, továbbá
nagy számban érkeznek gerincbetegek. Agydaganat, Parkinson, Epilepszia, Sclerosis Multiplex,
Toxikus tényezők kiváltotta idegrendszeri szövődmények mellett ritka idegrendszeri betegségek
is előfordulnak.
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Járóbeteg szakellátások rendelési ideje
A járóbeteg rendelések beutaló kötelesek!
OEP kód

Szakrendelés, ambulancia
megnevezése, helye:
Neurológiai Szakrendelés
Szakrendelő 2. emelet 221.

Szakrendelés időpontja

H: 9:00 – 13:00

040320901
Rendel: dr. Gáspár István
K, SZ, CS, P: 9:00 13:30
adjunktus neurológus szakorvos
040320902

Fejfájás szakambulancia
Szakrendelő 2.emelet 221.

H: 13:30 - 16:00

Rendel: dr. Gáspár István
adjunktus neurológus szakorvos
040320901

Agyi Vascularis ambulancia
SZ: 9:00 – 13:00
5904 Gyopárosfürdő, Fasor u. 3.
Rendel: dr. Török Ágnes főorvos
neurológus szakorvos

040320901

Gyermekneurológiai
szakrendelés
Gyermekambulancia Főépület,
földszint

SZ: 13:00 – 15:00

Rendel: dr. Fodor Zsuzsanna
adjunktus neurológus szakorvos

Bejelentkezés telefonon, vagy személyesen: Telefonszámok:
Neurológiai szakrendelés
Fejfájás szakambulancia

06-68-411-166/ 435 melléken
06-68-411-166/ 435 melléken

Agyi Vascularis ambulancia

06-68-512-230

Gyermekneurológiai szakrendelés

06-68-411-166/ 189 melléken

Házirend
Napirend:
4.00 - 5.45
5.45 – 6.00
6.00 – 7.30
7.30 – 8.30
8.30 – 9.00

9.00 – 12.00

12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 21.00
21.00

Ébresztő, tisztálkodás,
infúzióbekötés
Osztályátadás, ágytól ágyig
Gyógyszerelés, kórtermek,
ágyak rendbetétele
Reggeli, fekvőbetegek
étkeztetése, kórtermek vizitre
történő rendbetétele
Osztályos orvosi vizit,
vizitrendelések végrehajtása.
Új betegek elhelyezése,
felvétele, ápolási
dokumentáció kitöltése.
Távozó betegek elbocsájtása,
ágyak fertőtlenítése.
Ebédosztás, étkeztetés.
Tisztázás
Orvosi vizit, vizitrendelések
végrehajtása.
Látogatási idő
Csendes pihenő
Vacsoráztatás
Tisztálkodás, fürdetés.
Villanyoltás

