Programul de lucru al medicilor specialiști traumatologi ortopezi
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INFORMAȚII UTILE
Prezentare cu act de identitate
Îndreptare de la medicul de famile pentru tratamentul maladiilor
Întrebări suplementare la tel : 022 43-83-80
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IMSP AMT RÎŞCANI
Sectiei Ambulatorie de
Traumatologie si Ortopedie
Ortopedia – Traumatologia este specialitatea chirurgicală care se ocupă cu depistarea, diagnosticarea, tratarea și recuperarea afecțiunilor congenitale și
dobandite, traumatice si netraumatice, ale aparatului locomotor.
Secția Ambulatorie Ortopedie şi Traumatologie(SAOT) , amplasată la etajul 1 în cadrul CMF 11 (str. P.RAREȘ 30), functionează ca un centru
de specialitate modern, adaptat normelor de calitate, bine dotat tehnic avand o echipă de medici cu experiență și bine pregatiți, capabili să gestioneze
intreaga paletă a afecțiunilor musculo-scheletale. Secția SAOT asigură recepţionarea, trierea, învestigaţia şi acordarea asistenţei medicale în condiţii de
ambulator pacienţilor cu traumatisme şi urgenţe medicale stabilind un tratament adaptat tipului de afectiune, care sa aiba ca rezultat reintegrarea sociala
profesională rapidă.

Sectia SAOT benificiază de:
Sala de pansamente -2
Sala de aplicare pansamentelor ghipsate;
Biroul de programări și informații -022438380
3 cabinete de consultări specialiștilor traumatologi
Profil de activitate a secției ,SAOT are următoarele domenii de activitate
1 Activitate de traumatologie populație adultă
2,Activitate de traumatologie pediatrică
3 Activitate ortopedică
Sectia SAOT al Rîșcani ofera tratament pentru urmatoarele afecțiuni

Fractura scapulei (cu diferite localizări)
Fractura scapulei în regiunea colului
Fractura claviculei
Luxatia claviculei
Luxatia umărului *
Fractura apofizei coronoide
Fractura braţului în regiunea colului anatomic
Fractura braţului în regiunea colului chirurgical
Fractura diafizei braţului
Fractura braţului în porţiunea distală
Fractura izolată a condilului intern sau extern
Fractura olecranului fără deplasare
Fractura diafizară a oaselor antebraţului
Fractura capului şi colului osului radial
Fractura Galeazzi (Leziunea Galeazzi)
Fractura Monteggia (Leziunea Montaggia)
Fractura epimetafizară distală a osului radial
Contuzia şi entorsa articulaţiei pumnului
Fractura Bennett
Fractura oaselor carpiene (os triedru, os pisiform, etc.)
Fractura corpului şi 1/3 inferioare a osului navicular
Fractura falangelor degetelor mîinii
Fractura izolată a apofizelor spinoase ale arcului şi a apofizelor
transversale

Fractura izolată a apofizelor spinoase şi transversale a vertebrelor
toracice
Fractura cominutiva şi prin compresie (explozive) a vertebrelor toracice
Fractura amielică a vertebrelor lombare
Fractura sacrului fără deplasare
Traumatismul coccisului
Fractura cotilului fără deplasare
Fractura izolată a aripii osului iliac
Fractura oaselor pubiene şi ischiatice fără deplasare
Fractura oaselor bazinului cu deplasare
Luxaţia traumatică de sold (redusă în staţionar)
Luxaţie congenitală de şold (perioada postoperatorie)
Coxartroză (tratament conservativ)
Necroză aseptică de col femural (perioada postoperatorie)
Gonartroză
Torticolis (perioada postoperatorie)
Scolioză (maladia scoliotica)
Coxartroză
Artroza deformantă de gleznă
Artroza deformantă după artrodeza gleznei
Boala Keller I şi Keller II
Pseudoartroza după intervenţie chirurgicală cu plastie osoasă
Stare după meniscectomie artroscopică
Boala Osgood-Schlotter
Osteocondropatia genunchiului (boala Konig) operată
Boala Kienbook

