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A Chirurgia, s.r.o. sebészeti 
rendelő szakszerű egészségügyi 
ellátást nyújt az érsekújvári és 
párkányi körzet pácienseinek, 

a legmodernebb gyógyászati eljárásokkal.  
A rendelő munkatársainak fő filozófiája a 
páciensek egyéni igényeire irányuló innovatív 
hozzáállás, és az egészségügyi ellátás színvo
nalának folyamatos emelése, ami a gyógyítás 
sikerességének maximalizációjához vezet. 
Erről tudtunk meg többet MUDr. Starzyk 
Martin, PhD., MBA sebésztől:

Doktor úr, miért határozott úgy, hogy 
sebészeti rendelőt alapít?

Amikor évekkel ezelőtt orvos kollégáim
mal a kórházban kezeltem a betegeket, sok 
páciens igényelt ambuláns kezelést. Sajnos a 
velük való törődésre nem volt elegendő idő és 
mivel Érsekújvárott akkor hiány volt sebészeti 
rendelőkből, elhatároztuk, létrehozunk egyet.

Árulja el olvasóinknak, mitől specifikus 
az Önök rendelője?

A páciensekkről egy tapasztalatokkal ren
delkező, magasan képzett csapat gondosko
dik, akik kezei között már több száz sőt ezer 
páciens megfordult, nemcsak a rendelőben, 
hanem a műtőben is. Pácienseinknek a lát
lelet felvételének megkezdésétől, a minőségi 
kivizsgálás, a diagnózis felállítása és a minőségi 
terápia során magasszintű gyógyászati műve
leteket és alapanyagokat biztosítunk. 

Milyen problémákkal érkeznek leggyak-
rabban a páciensek?

Leggyakoribb az anyajegy levétele, a diabé
teszes láb, a visszér és hemoroid kezelése.

A hemoroid, népiesen aranyér kezelését 
említette. Elárulhatna erről többet?

Gyakran jönnek hozzánk a páciensek, 
hogy végbelükből véreznek. Ún. rektoszkó
piás kivizsgálás segítségével meg tudjuk 
állapítani mi ennek az oka, s így helyesen 
diagnosztizálhatjuk a betegséget. Hemoroid 
esetén a kezelés az ún. Barron ligatúra me
tódusán alapul. A kezelés ezzel a módszerrel 
fájdalommentes, természetesen ambuláns, és 
elmondhatom, hogy az Érsekújvári járásban 
egyedül mi alkalmazzuk.

Olvasóinkat biztosan érdekli, milyen új-
donságaik vannak a rendelőben, tekintettel 
a páciensek innovatív kezelésére?

A legfrissebb újdonság a visszerek rádió

frekvenciás ablációval való kezelése. Az apró 
erek és érhálók kezeléséről van szó, melyek a 
pácienseket elsősorban esztétikai szempontból 
korlátozhatják. A férfiaknál az orron, ponto
sabban az orrnyergeken keletkezik, nőknél a 
lábakon. Leggyakrabban közép és idősebb 
korban. Ez a metódus fájdalommentes, a 
kezelés ambuláns és azonnali eredményt hoz. 
A kezelés során nem keletkeznek kék foltok és 
gyakorlatilag semmilyen nehézséggel nem jár.

Tehát ez az apróbb visszerek kezelése. 
Mi történik, ha a páciensnek nagyobb 
visszerei vannak?

Természetesen azok is eltávolíthatók 
nagyon kímélő, ambuláns művelettel. Ha a 
betegnek a következő két hetet kompressziós 
harisnyával kell is kibírnia, a beavatkozás 
másnapján munkába állhat.

Több kezelési módot említettünk, 
melyek az Önök rendelőjéhez tartoznak. 
Feltételezem azonban, hogy ez közel sem 
valamennyi.

Nem az. A fent említetteken kívül ún. dia
béteszes láb sebeinek nedves kezelését nyújtjuk 
betegeinknek, ami a diabéteszes fekélyek 
kezelésének legmodernebb formája, a mozgás
szervek kezelését lökéshullámmal, a cellulitisz 
gyógyítását és alakformálást lökéshullámmal, 
végtagok AB indexének mérését, mely a 
végtagok erei eldugulásának mértékét hatá
rozza meg, s Párkányban minden standard 
és standardon felüli traumatológiai állapot és 
törés kezelését. Nem feledkezhetünk meg a 
forradások és kinövések korrekciójáról sem, 
ahol azon igyekszünk, hogy a forradás a lehető 
legkisebb legyen, illetve teljesen eltűnjön. Napi 
gyakorlatunk azt igazolja, hogy gyógyászati 
módszereink és kellékeink segítenek a beteg 
gyógyulásában és javítják a sebgyógyulást.

Feltételezem, hogy rendelőjükben gyer-
mek páciensek is vannak. Élveznek valami 
előnyöket a felnőtt betegekkel szemben?

A gyermekek automatikusan előnyben 
részesülnek. Amint a nővérke meglátja, hogy 
gyermekkel várakozó szülő van a váróban, 
azonnal szólítja őket, anélkül, hogy előzetesen 
be kellene jelentkezniük vagy kérniük kellene 
előbbre sorolásukat. Természetesen költség
mentesen.

Doktor úr, a szavaiból kiderül az 
innováció és az új technológiai folyamatok 
alkalmazása iránti igyekezet, melyek széle-
sítik a gyógyászati lehetőségeket. Mi vezeti 
Önöket ehhez?

Ez csak válasz az érsekújvári vagy párkányi 
betegek szükségleteire. Igyekszünk, hogy a ke
zelésekért ne kelljen Nyitrára vagy Pozsonyba 
utazniuk.

Az innovációhoz azonban hozzátarozik 
az állandó továbbképzés…

Bennünket orvosokat és nővérkéinket eb
ben a hónapban is vár egy szakképzés, a dia
béteszes láb nedves terápiával való kezelésének 
eszközeit illetően. Igen, a továbbképzésekre 
nagy figyelmet fordítunk.

Hol találhatják olvasóink rendelőiket?
Érsekújvárott a Panmed egészségügyi 

központ 1. emeletén, SNP 42/a, a busz
megállókhoz közel. Párkányban a rende
lőnk a betegsegélyző épületében található, 
Jesenského 85. 

A sebészet is lehet fájdalommentes


