SPEKTRUM PÉČE NA INTERNÍM ODDĚLENÍ NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.
Lůžkové oddělení
Interní oddělení provádí diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněními:
kardiovaskulárního aparátu, nemocněním plic, cévní mozkové příhody, zažívacího traktu, ledvin a
močového aparátu, s onemocněním krve a cukrovkou, metabolická, endokrinologická onemocnění,
autoprotilátkové choroby a revmatologická onemocnění, alergické stavy, horečnaté stavy.
Jednotka intenzivní péče poskytuje péči o pacienty v bezprostředním ohrožení života s
nemocněními:
plicní embolií, arytmiemi, rozvratem vnitřního prostředí, selháním ledvin, cévní mozkovou příhodou
zajišťuje hemodynamické vyšetření.
Interní oddělení ošetřovatelský úsek - provádí doléčení a rehabilitaci pacientů před propuštěním do
domácí péče, poskytuje péči o chronicky nemocné či pacienty v konečném stadiu nemoci,
spolupracuje s rehabilitačním oddělením, hospicem, na oddělení je zajištěna duchovní péče,
zooterapie a další metody k aktivizaci dlouhodobě hospitalizovaných pacientů.
Ambulantní péče
• Interní příjmová ambulance - zajišťuje příjem pacientů, odběry krve k vyšetření, klinická
vyšetření odborným lékařem a provedení záznamu EKG.
• Interní ambulance - zajišťuje sledování a dispenzarizaci pacientů s poruchou hormonální
činnosti, poruchou metabolismu (obezita, nemoci štítné žlázy, osteoporóza, léčba vysokého
krevního tlaku), provádí vyšetřovací metody (EKG za 24 hodin a měření TK).
• Diabetologická ambulance - zajišťuje péči o pacienty s diabetem mellitus a jeho
komplikacemi (péče o diabetickou nohu, problematika onemocnění cév u pacientů
s diabetem mellitus).
• Kardiologická ambulance - zajišťuje péči o pacienty s onemocněním srdce v rámci sekundární
prevence (po prodělaném infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, onemocnění chlopní,
stavy po operaci chlopní, srdeční by-passy, zákroky na srdečních cévách), ve spolupráci s JIP
interního oddělení indikuje a provádí implantace kardiostimulátorů, zajišťuje sledování
pacientů s poruchou rytmu, provádí vyšetřovací metody (EKG Holtter, echokardiografie,
jícnová
echokardiografie,
zátěžová
echokardiografie,
ergometrie,
programace
kardiostimulátorů, polohový test).
• Interní konziliární ambulance - provádí odborná konsiliární vyšetření u pacientů
hospitalizovaných na odděleních Nemocnice Šumperk a.s.
• Revmatologická ambulance - řeší nechirurgická onemocnění pohybového aparátu a
autoprotilátková onemocnění.
• Angiologická ambulance - řeší onemocnění cév a tepen.
Spolupracujeme s kardiocentrem Nemocnicí Podlesí a s koronární jednotkou - angiolinka I. interní
klinika FN Olomouc. Diabetologická ambulance spolupracuje s diabetologickým centrem FN Olomouc
a FN Ostrava.
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