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AZ OSZTÁLY BEMUTATÁSA
Napjainkban az elektív és akut sebészeti betegek ellátása 29 aktív ágyon folyik a sebészeti
osztályon, amely a főépület I. emeletén található. A betegek elhelyezése nagyrészt 4 ágyas
kórtermekben történik, ugyanakkor rendelkezésre áll egyágyas kórterem is, némelyik
központi oxigén és szívó rendszerrel van ellátva. Szeptikus, fertőző betegek többi beteg
védelmében történő elkülönítése külön osztályrészen(szárny), külön kórtermekben történik.
Sok éves tapasztalattal rendelkező, empatikus szakápolók, külön kötözős és sztómatherápiás
nővérek, gyógytornászok áldozatkész munkával segítik a betegek mielőbbi gyógyulását.
Az osztály az év minden napján 24 órás ügyeletet ad, ellátva a mellkassebészeten kívüli
legszélesebb körű sebészeti megbetegedéseket.
Európai Uniós fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban lett átadva a Központi Műtő. Ennek és
a társszakmákkal (Intenzív Osztály, Belgyógyászat, Radiológia, Pathológia, Onkológia,
Sürgősségi Osztály, Mátrix Osztály többi egysége stb.) történő egyre szorosabb szakmai
együttműködésnek köszönhetően egyre szélesebb spektrumú sebészeti megbetegedések
korszerű ellátására van lehetőség.

A nagy számban végzett hasfali és lágyéktáji sérvműtétek, epekövesség miatt végzett
műtétek, alsó végtagi visszérműtétek mellett a gasztroenterológiai sebészeten belül a
gyomor-, a vékony- és vastagbéltraktus betegségeinek rutinszerű ellátása is történik, a
sürgősséggel végzett beavatkozásokon túl.
A jelenkor elvárásainak megfelelően 2016-tól bevezetésre került ezen betegségek
laparoscopos, ú.n. minimál invazív technikával történő ellátása is, mely során a beteg élvezi a
laparoscopos módszer minden előnyét (kisebb sebfájdalom, jobb kozmetikai eredmény,
kisebb a sérvkialakulás esélye, hamarabbi mobilizálás, korábbi távozás a kórházból stb.)
Daganatos betegek ellátása, szükség esetén diagnosztikája minden esetben előnyt élvez, az
osztály szoros onkológiai kapcsolata miatt kiemelt fontosságú, onkoteam segítségével
történik.
Szintén a modern kori elvárásoknak megfelelően az emlő jó és rosszindulatú megbetegedései
esetén az ú.n. emlőmegtartó műtétek, az őrszemnyirokcsomó meghatározása is a mindennapi
rutin részét képezik.
Plasztikai sebész szakorvos bevonásával emlő helyreállító műtétek is történnek. E mellett
szépészeti plasztikai beavatkozásokra is lehetőség van.
Az utóbbi évek egyre gyakrabban előforduló betegségei közé tartoznak a végbél
megbetegedései (proctológiai betegségek: pl. aranyeresség, végbélrepedés, végbéltályog,
végbélsipoly stb.), melyek sebészeti ellátása is történik, mind ambulanter, konzervatív módon,
mind szükség esetén műtéti beavatkozással.
A bőrdaganatok különböző típusaiban a daganatok eltávolítása mellett szükség esetén a
beavatkozást kiegészítjük a szövetek pótlásával, hegek korrekciójával, a megfelelő kozmetikai
eredmény
elérése
érdekében.
A járóbetegek ellátása a földszinti szakrendelőben zajlik. Itt a betegek rendelkezésére állnak
olyan speciális szakrendelések is mint a Proctológiai és Érsebészeti szakrendelés. Utóbbi
esetében, amennyiben a szakorvos által végzett érsebészeti vizsgálat ezt indokolja, s
érszűkület miatti műtét szükséges, a betegeket a területileg illetékes érsebészeti osztályra
irányítjuk.
Alsó végtagi visszérbetegség diagnosztikája és ellátása, legyen az konzervatív vagy műtéti, az
osztály mindennapi munkájának részét képezi érsebész szakorvos vezetésével.
Emellett a kisebb ambuláns beavatkozásokat (anyajegy, zsír- vagy faggyúmirigy, illetve az
egyéb bőralatti elváltozások eltávolítása) előjegyzés alapján a külön erre a célra kialakított
emelt szintű sebellátóban végezzük.
Rendelési idők:
Álatalános sebészet: Dr. Al Zubi Ali osztályvezető főorvos
hétköznap 7-8 között
Proctológiai rendelés: Dr. Farkas Norbert főorvos
minden szerdán 14-15-ig (Előzetes időpont egyeztetés 06-68 411-166/193)
Érsebészeti rendelés: Dr. Sahin-Tóth Gábor Invazív mátrix-, és műtővezető főorvos
minden hétfőn 13-14-ig (Előzetes időpont egyeztetés 06-68 411-166/193)

Onkológiai szakrendelés: Dr. Al Zubi Ali osztályvezető főorvos
minden csütörtökön 12-16-ig (Előzetes időpont egyeztetés 06-68 411-166/317)
Stoma therápiás tanácsadás: Szántai Péterné
minden csütörtökön 12-14-ig
Az osztályon a Szegedi Tudományegyetemhez akkreditáltan történik az egyetemisták
graduális
oktatása,
valamint
a
rezidensek
postgraduális
továbbképzése.
A mindennapi munka mellett orvosaink és szakszemélyzetünk folyamatosan vesz részt
akkreditált továbbképzéseken, és tartanak előadásokat regionális, országos kongresszusokon,
fórumokon.

ELÉRHETŐSÉGEK:
Cím: 5900 Orosháza, Könd u. 59.
Telefon: 68/411-166 / 157, 161, 193
Fax: (68) 411- 166 / 480
E-mail: sebeszet@ohk.hu

Az osztály története:
Orosháza város közigazgatási területén, az egykori vásártéren elhelyezkedő Szeretet
Otthonban hozta létre, az akkori Tanács az önálló Városi Kórházat, melynek keretein belül
kezdett el működni a Sebészeti Osztály. Az osztály első sebészeti vezető főorvosa, és egyben
a kórház igazgatója 1952. áprilisában Dr. Székely Andor sebész főorvos lett.
Az általános sebészeti beavatkozások jelentős része helyi érzéstelenítésben történt. A
testüregen kívüli műtétek mellett a gyomor csonkolását is helyi érzéstelenítésben végezték.
Az 1967-es év – jelentős változást hozott az orosházi fekvőbeteg ellátás történetében.
Ebben az évben került átadásra az új orosházi kórház, amely jelentős ágyszám bővülést,
valamint szakmai profilbővülést jelentett a fekvőbeteg ellátásban.
A sebészeti ellátás vonatkozásában ez annyit jelentett, hogy két sebészeti osztály jött létre. Az
I. sz. Sebészeti Osztály az új épület IV. emeletén kezdte meg működését, míg a II. sz.
Sebészeti Osztály a régi épület teljes ágyszámát megkapta, így 50 ágyon üzemelhetett.
Az I. sz. Sebészeti Osztály vezetőjévé Dr. Botos Árpád makói sebész főorvost nevezték ki, a
II. sz. Sebészeti Osztály vezető főorvosa Dr. Székely Andor maradt. 1968-ban .
1976-ban profilbővítés kapcsán a II. sz. Sebészeti Osztályon belül létrejött egy önálló
urológiai részleg, melynek vezetésével Dr. Gervain Mihály urológus, másodfőorvost bízták
meg.
Az I. sz. Sebészeti Osztályon a fenti időpontban önálló traumatológiai részleg szervezése
kezdődött meg. Az 1977. január 1-jével Dr. Farkas János sebész főorvost nevezték ki.
A II. sz Sebészeti Osztály új vezetőjére hárult a rekonstrukció szakmai kontrollja, valamint a
korábbi profilbővítés miatt még egy műtőterem, és műtőasztal üzemeltetésének a
megteremtése.

1984. július 1-jén Dr. Misurda Mihály sebész főorvos az osztályvezetőnek nevezték ki.
A szakmai munkában előrelépést jelentett az 1992-ben beindított laparoscopos műtéti
technika, - melyet Békés megyében elsőként vezettünk be.
2006-tól 2015-ig Dr. Zöllei István főorvos vetezette a sebészeti osztályt.
2016-tól jelenleg is vezeti a sebészeti osztályt Dr. Alzubi Ali .

