
Bemutatkozás 

Történet: 

Nyíregyházán az első Fül-Orr-Gégészeti Osztályt 1947-ben alakították ki 60 ággyal. Az első 
főorvos Dr. Péterffy László volt, aki 1969-ig vezette az osztályt.  

1969. július 1-jétől Dr. Szócska János lett az osztályvezető főorvos, ekkor az osztály 46 
ágyas, mert a Heine-Medin-járvány miatt 14 ágyat korábban ideiglenesen elvettek.  

l976-ban a Fül-Orr-Gégészet visszakapta a Heine-Medin-részleget. Területén korszerű műtő, 
kezelő, valamint postoperativ őrző lett kialakítva. 1989–ben 24 ágyas gyerekfülészeti 
részleggel bővült az osztály.  

1995-ben Dr. Szócska János nyugállományba ment, ekkor az osztályvezető főorvos Dr. Füle 
Erzsébet lett 2007-ig.  

2007–től Dr. Fülöp Imre vette át az osztály vezetését, megőrizve és továbbfejlesztve az 
eredeti értékeket, új típusú műtéteket is bevezetve. 

1995-től az osztály feladatköre a fej-nyaksebészeti betegek kezelésével bővült. 1996-ban új 
korszerű épületbe költöztünk.  

Az osztály ma 44 ágyas, ebből 36 a felnőtt ágy, 8 gyermek ágy, és 10 krónikus ágy.  

10 szakrendelésünk felöleli a korszerű fül-orr-gége fej-nyaksebészeti ellátást. Önálló 
Audiológiai Állomásunk lehetőséget nyújt az objektív hallás és egyensúlyvizsgálattól a 
hallókészülék rendelésig. Foniátriai, fej-nyaksebészeti, gyerekfülészeti és 3 felnőtt 
szakrendelésünk van. 

 

Az osztály feladata és tevékenységi listája:  

Alaptevékenység: A fül-orr-gége fej-nyaksebészeti betegségek ellátása, közreműködés a 
határterületi betegségek (traumatológiai, idegsebészeti, szemészeti, stb.) megoldásában.  

Járóbeteg ellátás: Nyíregyháza város és vonzáskörzete fül- orr-gégészeti ellátása, fej-
nyaksebészeti ambulancia, gyermek fül-orr-gégészeti szakrendelés, objektív hallásvizsgálat, 
otoneurológiai vizsgálat, foniátriai vizsgálat a megye egész területéről. Teljes körű 
audiológiai ellátás, hallókészülék ellátás, gondozás. 

Fekvőbeteg ellátás: A közvetlen ellátási terület Nyíregyháza város és a csatolt területek  
illetve progresszív ellátás a megye egész területéről. 

Regionális feladat: Az onkoradiológiai osztály fej-nyaksebészeti vonatkozású tumorainak 
komplex kezelésében, ellátásában, after loading kezelésben való közreműködés. 

Progresszív feladat: Objektív hallás és vestibularis vizsgálat, komplex otoneurológiai 
kivizsgálás.  



Teljes körű audilogiai ellátás. Foniátria, beszéd rehabilitáció. Gyermek fül-orr-gégészeti 
ellátás. 
 

Részlegek: 

Az OEP szerződés, illetve ÁNTSZ által elfogadott ágyak száma 44, ebből 36 felnőtt, és 8 
gyermekágy, 10 chronicus ágy. 
 

Az osztály részéhez tartozik: izolált, légkondicionált műtőblokk, 3 műtő 

Műtétek: 

1. Fül-orr-gégészeti alapműtétek (tonsillectomia, adenotomia, septumresectio, 
orrmelléküregek műtétei).  

2. Fülészeti mikrosebészet, hallásjavító fülműtétek, tympanoplastica, cholesteatomas 
folyamatok sebészi ellátása, stapedectomia, csecsemő-, és gyermekkori fülműtétek.  

3. Gyermek fül-orr-gégészeti kórképek komplex kezelése, fejlődési rendellenességek, 
nyaki cysták, nyálmirigybetegségek, orr-, melléküregi megbetegedések, 
halláscsökkenések kivizsgálása, serosus otitisek, grommet insertio. Gyermekkori 
tonsilloadenotomiak narcosisban.  

4. Teljes körű audiologiai és otoneurologiai diagnosztika, objektiv hallásvizsgálatok, 
hallókészülék-ellátás.  

5. Orr-, melléküregek functionalis sebészete (FESS), külső feltárású homlok-, és 
arcüregi, rostacsonti műtétek.  

6. Allergologiai diagnosztika.  
7. Laryngomikroszkopos (minimal invasiv) sebészet, gége benignus és malignus 

elváltozásinak kezelése laser és mikrosebészettel, postop. foniátriai gondozás.  
8. Nyálmirigyek sebészete ( parotis, submand. nyálmirigyek ).  
9. N. facialis decompressioja.  
10. Fej-, nyaki daganatok, (szájüreg, gége, algarat, nyak) sebészeti kezelése, total és 

partialis gége, és hypopharynx resectiok, nyaki nyirokcsomó dissectiok, reconstructios 
eljárások a garat pótlására, PM és LD lebenyek.  

11. Komplex daganatterápia ( Onkoradiologia osztállyal szoros együttműködésben, post. 
és. perioperativ chemo-radiotherápia.).  

12. Fej-,nyaki bőrtumorok sebészete, klasszikus sebészeti eljárások, laser, kryosebészet.  
13. Arc,-és állcsontsebészet, maxillofacialis traumatologia (maxilla, arcközép törései, 

frontobasalis törések osteosynthesise ( többször idegsebésszel együtt operálva).  
14. Non stop idegentest ügyelet a megye egész területére (felső légutak, gége, trachea, 

garat, oesophagus ).  
15. Szoros együttműködés – határterületi jellegből adódóan- szájsebészet, traumatologia, 

neurotraumatologia, érsebészet, gyermekgyógyászat, onkologia, szemészet).  
16. Tovább bővítettük a szájüregi tumoros betegek műtéti ellátásának lehetőségeit, új 

partialis gégeresectiot vezettünk be, az Egyetemi Klinikák után elsőként 
(cricohyopexia ). Kibővítettük az after loading kezelések alkalmazását.  

17. Folyamatban van hangprotézis implantatiohoz szükséges szett beszerzése a gége 
exstirpaltak számára a beszéd rehabilitácio céljából, illetve a kétoldali nervus 
recurrens paresisek megoldásához nyújt új non invasiv lehetőséget.  



  

 


