I. Sebészeti Klinika
Az I. Sebészeti Klinika szervezeti felépítése
Az I. Sebészeti Klinika alapját 8 sebészeti osztály alkotja, melyek az abdominális sebészet
keretein belüli specifikus patológiákkal foglalkoznak, valamint intenzív osztállyal is
rendelkezik a klinika. A nyelőcső-sebészet köztársasági központjának két osztálya is ezzel a
patológiával foglalkozik. A műtéti blokk 6 modernül felszerelt és klimatizált műtőből áll,
melyekben mindennap a legkülönfélébb operációkat végzik el, beleértve a legkomplikáltabb
műtéteket is az emésztőszerv-rendszeri sebészet három alapterületéről, úgy mint a nyelőcsőgyomor sebészet, máj-epe-hasnyálmirigy sebészet és kolorektális sebészet. A klinikánkon
elvégzett bonyolult műtétek nagy részét rajtunk kívül nem végzik el más hazai
egészségközpontban. Az alaprész mellett a klinika része egy, a KCS Poliklinika épületében
található poliklinikai-diagnosztikai központ is, ahol a betegek kivizsgálásával és kontrolljával
is foglalkoznak. A klinikának vannak önálló részei is, melyek valójában a KCS más
intézeteinek részei, ezek pedig az Aneszteziológiai és reanimációs Szolgálat, a Röntgen
Szolgálat, a Biokémiai Labor és a Patohisztológiai Osztály.
ALAPEGYSÉG
A 8 alaposztály keretein belül 235 betegágy működik, az intenzív ellátás keretében 14, azaz
összesen 249. Ehhez a számhoz hozzáadódik még az osztályokon lévő apartmanok
(fürdőszobás szobák) 18 ágya is.
Az I. Sebészeti Klinika KCS Emésztőszervrendszeri Intézetének sebészeti osztályain,
valamint az intenzív osztályon 41 sebész specialista dolgozik, akik közül 17 a specializáció
oktatója és munkatársa, 13 pedig orvosa. Az említett orvosok közül 17 az orvostudományok
doktora, 13 pedig magiszteri fokozattal rendelkezik.
A sebészeti osztályokon és az intenzív osztályon összesen 117 nővér dolgozik.
II. Máj-epe-hasnyálmirigy sebészeti osztály (361-0715, 114-es mellék)
Vezető: Doc. Dr. Srbislav Knežević
III. Kolorektális sebészeti osztály (361-0715, 115-es mellék)
Vezető: Prof. Dr. Zoran Krivokapić
IV. Kolorektális sebészeti osztály (361-0715, 116-os mellék)
Vezető: Doc. Dr. Dragutin Kecmanović
NYELŐCSŐ-SEBÉSZETI KÖZPONT (361-0715, 117-es mellék)
A Központ magasan specializált és referens intézmény mely kivizsgálással, diagnosztikával,
konzervatív és operatív gyógyítással és betegkövetéssel egyaránt foglalkozik a nyelőcsőgyomor sebészet és a mellkasi sebészet területén. A központ 52 ággyal rendelkezik.
Az V. osztály a rosszindulatú nyelőcső megbetegedésekkel foglalkozik, a VI. osztály pedig a
jóindulatú nyelőcső megbetegedésekkel. A központ igazgatója Prof. Dr. Predrag Peško.
V. Rosszindulatú nyelőcső-megbetegedések osztálya (361-0715, 117-es mellék)

Vezető: Prim. Dr. Mihajlo Dunjić
VI. Jóindulatú nyelőcső-megbetegedések osztálya (361-0715, 118-as mellék)
Vezető: Prim. Dr. Jelena Knežević
VII. Máj-epe-hasnyálmirigy sebészeti osztály (361-0715, 119-es mellék)
Vezető: Prof. Dr. Miroslav Milićević
VIII. Gasztrointesztinális sebészeti osztály (361-0715, 121-es mellék)
Vezető: Prof. Dr. Milorad Petrović
IX. Máj-epe-hasnyálmirigy sebészeti osztály (361-0715, 133-as mellék)
Vezető: Prof. Dr. Radoje Čolović
Az alaposztályokon kívül a klinika szervezeti felépítéséhez tartozik néhány önálló
funkcionális egység is, melyek a következők:
-

-

-

Echotomográfos diagnosztikai egység, ahol echotomográfos vizsgálatokat és kontrollt
végeznek a klinikán bent fekvő betegeken
Koloproktológiai intervenciós és endoszkópiás egység, ahol kivizsgálást, kontrollt és
kisebb koloproktológiai beavatkozásokat végeznek a klinikán bent fekvő és ambuláns
betegeknél egyaránt
Vastagbél endoszkópiás egység, ahol a vastagbél endoszkópos vizsgálata történik a
klinikán bent fekvő betegeken
Funkcionális nyelőcső-gyomor diagnosztikai és intervenciós felső-endoszkópiás
egység, ami a nyelőcső-gyomor endoszkópia területén kivizsgálással, diagnosztikával
és ultrahang vizsgálatokkal foglalkozik a klinikán bent fekvő és ambuláns betegeknél
egyaránt
Laporoszkópos nyelőcső-gyomor sebészeti egység, amely a nyelőcső-gyomor sebészet
területén méréssel, felvétellel és laporoszkópos operatív beavatkozással foglalkozik
Laporoszkópos máj-epe-hasnyálmirigy sebészeti egység, amely a máj-epehasnyálmirigy sebészet területén felvétellel, előkészítéssel és laporoszkópos
beavatkozással foglalkozik, úgy mint a műtét utáni kontroll a klinikán bent fekvő
betegeknél
Laporoszkópos diagnosztikai egység, ahol vizsgálattal, felvétellel és laporoszkópos
diagnosztikával foglakoznak, valamint intervenciós laporoszkópos diagnosztikus
eljárást alkalmaznak az emésztőszerv-rendszeri sebészetben

MŰTŐ BLOKK ( 361-0715, 123-as mellék)
Vezető: Prof. Dr. Dejan Stefanović
POLIKLINIKAI-DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT
Vezető: dr. Zoran Đorđević
Telefon: 361-7777
Központi rendelőintézet: 32-31 mellék, Központi információs pult: 32–10 mellék
Munkaidő: 7:30 h – 14:30 h
Az egyes orvosok időbeosztása egy hónappal előre tudható
Specializálódott rendelőintézetek:
- Gyomor központ, 118-as rendelő

-

Általános sebészet és kisebb beavatkozások, 119-es rendelő
Koloproktológia, 120-as rendelő
Máj-epe sebészet, 136-os rendelő

MÁS INTÉZMÉNYEK TÁRSOSZTÁLYAI AZ I. SEBÉSZETI KLINIKA KERETEIN
BELÜL
-

Aneszteziológiai és reanimációs szolgálat (3610715, 131-es mellék)
Röntgen szolgálat (3610715, 125-es mellék)
Biokémiai laboratórium (3610715, 124-es mellék)
Patohisztológiai Osztály (3610715, 132-es mellék)

