SPEKTRUM PÉČE NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉM ODDĚLENÍ
NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.
Lůžkové oddělení
Gynekologické oddělení
 Konzervativní gynekologie zajišťuje komplexní konzervativní, operační a pooperační péči o
pacientky s gynekologickými onemocněními, krváceními, záněty, včetně patologického průběhu
gravidity.


Operační gynekologie řeší v režimu krátkodobé hospitalizace gynekologická onemocnění spojená
s krátkodobým operačním zákrokem v celkové anestézii. Ve stejném režimu jsou ošetřeny
pacientky se zmlklými, inkompletními potraty a interrupcemi. Tyto výkony jsou prováděny na
zákrokovém sálku s následnou krátkodobou hospitalizací na oddělení.

Porodnické oddělení
 Porodní sál zajišťuje péči při spontánních porodech a komplikovaných vaginálních operačních
porodech. Jako intermediální perinatologické centrum koncentruje porody nezralých plodů od
33. týdne těhotenství. Abdominální operační porody - císařské řezy jsou prováděny na
centrálních operačních sálech.
 Lůžkové porodnické oddělení poskytuje péči pacientkám s fyziologickou nebo rizikovou a
ohroženou graviditou. Dále poskytuje péči po spontánním, nebo operačním porodu (pokoje
v systému rooming-in).
Ambulantní péče










Gynekologická ambulance poskytuje gynekologická vyšetření včetně ultrasonografie se
zaměřením na akutní i chronické potíže, zajišťuje konzervativní terapii a drobné výkony
nevyžadující celkovou anestézii. Ambulance poskytuje akutní postkoitální antikoncepci. V
mimopracovní dobu přebírá funkci pohotovostní ambulance vyšetřovna gynekologického
oddělení.
Ambulance COP (Centrum onkologické prevence) je vedena ordinářem, pro pacientky zajišťuje
následnou péčí, dispenzarizací a také cytologickou diagnostiku v cytologické laboratoři.
Ambulance provádí konsiliární služby pro ambulantní lékaře okresu.
Andrologická poradna zajišťuje péči pro pacienty (muže) s andrologickým faktorem neplodnosti.
Poradna zajišťuje zhotovování spermiogramů, léčbu a poradenství.
Ambulance Transportního centra Repromeda Šumperk provádí přípravu a vedení stimulačních
protokolů před metodami asistované reprodukce (IVF – ET, ICSI, darování oocytů aj.) ve
spolupráci s centrem Repromeda Brno. Poskytuje péči po transferu a monitoring čerstvé
gravidity.
Ambulance urogynekologická pečuje o ženy s poruchou udržení a vyprazdňování moči. Plánuje
operační řešení poruch kontinence, poruch statiky pánevního dna. Ta jsou prováděna na
centrálních operačních sálech s následnou hospitalizací.
Ambulance onkogynekologická pečuje o ženy s maligními gynekologickými onemocněními,
většinou léčené v Komplexním onkologickém centru v Novém Jičíně.
Ambulance indikační provádí odborné konzultace a indikace k plánovaným operacím.





Ambulance porodnická příjmová zajišťuje sledování a přípravu rodiček k porodu, a to u rodiček
registrovaných v ambulanci Nemocnice Šumperk, nebo po jejich převzetí z externích ambulancí
od 37. týdne gravidity (včetně ultrazvuku a kardiotokografického vyšetření). Ambulance dále
zajišťuje přednášky pro těhotné ženy, prohlídku porodního sálu a šestinedělí pro nastávající
rodičovské páry. Slouží k přijímání těhotných žen, žen s rizikovou graviditou, k porodu a
k hospitalizaci na porodnické oddělení.
Ambulance prenatální kradiosonografie prování depistáž vrozených srdečních vad plodu ve 20.
týdnu gravidity.

Rozsah péče poskytované na operačních sálech





Klasické otevřené břišní operace: císařské řezy, gynekologické operace indikované k otevřenému
přístupu (např. záněty, velké benigní tumory, raná stadia maligních gynekologických
onemocnění).
Vaginální operace:
 vaginální hysterektomie,
 plastiky, řešení inkontinence a poruch statiky pánevního dna,
 vulvektomie a jiné patologie zevních rodidel,
 minimálně invazivní urogynekologické operace a implantáty pánevního dna,
 ultrazvukem řízené punkční výkony.

Endoskopická operativa:
 laparoskopické operace na děloze, adnexech, orgánech ženské malé pánve,
 hysteroskopické operace nitroděložních patologií.

Návaznost péče na další zdravotnická zařízení





Onkologická péče: Pacientky s onkologicko-gynekologickým onemocněním jsou odesílány
k superkonsiliu a následné léčbě do Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně.
Molekulárně genetické vyšetření: v rámci léčby neplodnosti metodami asistované
reprodukce poskytuje laboratoř Vítkovické nemocnice a.s.
Metody asistované reprodukce: neplodné páry připravené k in vitro fertilizaci v transportním
centru v Nemocnici Šumperk jsou odesílány do sanatoria Repromeda Brno.
Specializovaná perinatologická péče: péči o novorozence s nízkou a velmi nízkou porodní
hmotností, jež nemohou být léčení v intermediálním centru Šumperk, poskytuje porodnickogynekologická klinika FN Olomouc prostřednictvím transferu in utero a dětská klinika
v systému rendezvous.

V Šumperku dne 1. 4. 2015

