Az orosházi Traumatológiai Osztály Bemutatása
Elhelyezkedés, komfort fokozat
A Traumatológiai Osztály a hotelépület 4. emeletén, a nyugati szárnyon helyezkedik
el. 6 db 4 ágyas és 1 db egy ágyas kórterem áll a betegek rendelkezésére. A nővérpulttal
szemben elhelyezkedő poszt operatív őrző a szoros megfigyelést igénylő friss operált betegek
gyógyulását szolgálja. Az egy ágyas, külön vizesblokkal rendelkező kórterem elkülönítőként
szolgál, vagy speciális igényű betegek számára biztosít megfelelő elhelyezést.
Az osztály története és működése
Orosházán a sebészeti és baleseti sebészeti betegek ellátása, korábban az egykori
szeretetotthonban, az 1952-ben létrehozott Városi Kórházban történt. Itt 20 ágyon működött a
sebészeti osztály, és egy műtőasztalon történtek a beavatkozások.
Az 1967-es év nagy változást hozott az orosházi fekvőbeteg ellátás történetében.
Ebben az évben került átadásra az új kórház, amely jelentős szakmai profil és ágyszám
bővülést jelentett. Az I. sz. Sebészeti Osztály az új épület negyedik emeletén kezdte meg
működését, míg a II. sz. Sebészet a régi épület teljes ágyszámát megkapta, így 50 ágyon
üzemelhetett. A baleseti betegek ellátását az új épületben működő I. sz. osztály végezte.
A város iparosodása, a lakosság számának növekedése egyre inkább szükségessé tette
az önálló baleseti részleg létrehozását. A kórház első traumatológus orvosa, Dr. Popon Virgil
irányításával megindult a szakmai szempontoknak megfelelő baleseti ellátás szervezése.
1984-ben Dr. Grósz Miklós vezetésével jött létre a sebészeten belül a traumatológiai részleg,
amely azóta is folyamatosan bővülő, korszerű ellátást nyújt a térség betegeinek. 2000-től a
baleseti sebészet önálló osztályként működik, szervezetileg és szakmailag függetlenedett a
sebészettől. 1998-ban a kórház rekonstrukciójának részeként átadásra került a CT laborral
felszerelt sürgősségi állomás, amelyhez shocktalanító helyiség és modern műtőrészleg is
csatlakozik, jelentősen javítva a baleseti ellátás szakmai feltételeit. Békés megyében az
orosházi kórházban végezték az első térdtükrözést 1990-ben. Az arthroscopos háttérrel
rendelkező térdambulancia ma is jelentős hányadát teszi ki az osztály betegforgalmának.
2010-től Dr. Szelényi Zoltán főorvos vezeti az osztályt.
A Traumatológiai Osztály 24 ágyon évente közel 2000 beteget lát el. Az éves műtéti
szám 700 körüli, amelyből 200-250 arthroscopos beavatkozás. Jelenleg 3 főállású-, 2
részmunkaidős traumatológus szakorvos, és egy rezidens dolgozik az osztályon. A műtéti
profil a speciális kézsebészeti esetek kivételével lefedi a végtagsebészet jelentős spektrumát,
valamint a hasűri és a mellűri beavatkozások egy részét. A súlyosabb neurotraumatológiai
esteket a környező nagy centrumok látják el.
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