SPEKTRUM PÉČE NA UROLOGICKÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.
Lůžkové oddělení
• zajišťuje komplexní konzervativní i operační péči o pacienty s urologickými onemocněními
(kameny ledvin a močových cest, nádorová onemocnění ledvin a močových cest,
inkontinence a onemocnění prostaty).
• 4 nosné programy:
• Eva - urologická péče o ženu,
• Adam - urologická péče o muže,
• Michelangelo - péče o pacienty s “kameny močových cest“,
• Senior - péče o stárnoucí muže a ženy v oblasti urologie.
Rozsah péče poskytované na operačních sálech
• Endoskopické a minimálně invazivní techniky tvoří až 80% veškeré operační činnosti
oddělení, u mužů dominují endoskopické operace předstojné žlázy, u žen minimální invaze
při onemocněních s nedržením moči. U obou pohlaví používáme endoskopická minimálně
invazivní řešení pro nemocnění s ledvinovými kameny a kameny močových cest, i pro
nádorová onemocnění močového měchýře.
• Klasické operace (například operace prostaty, nefrektomie či rekonstrukční operace).
Ambulantní péče
• Urologická ambulance zajišťuje hospitalizaci pacientů odesílaných ze spolupracujících
privátních urologických ambulancí, konziliární službu pro praktické lékaře a také oddělení
Nemocnice Šumperk (diagnostika a kontrola léčebných postupů), poskytuje kompletní
klinické urologické vyšetření doplněné základním laboratorním vyšetřením a ultrazvukovým
základním vyšetřením, zajišťuje další specializovaná urologická vyšetření (specializované
ultrazvukové vyšetření - tj. vyšetření endoskopickými sondami s eventuálním odběrem tkání
na morfologické vyšetření nebo použití invazivního ultrazvukového vyšetření, které je
spojeno s punkční drenáží obstruovaných močových cest).
• Urodynamická ambulance zajišťuje specializované urodynamické vyšetření (urodynamika,
uroflowmetrie), na základě poměrů tlaků a průtoků odhaluje poruchy funkce hlavně u
dolních močových cest.
• Cystoskopický sálek provádí cystoskopická vyšetření - přirozenou cestou vedená vyšetření
vnitřních povrchů hlavně u dolních močových cest.
Oddělení neprovádí výkony, jejichž frekvence by byla natolik nízká, že by neodpovídala
bezpečnostnímu standardu. Oddělení spolupracujeme s pracovišti v Olomouci, Opavě, Novém
Jičíně či Hradci Králové, která jsou na tyto druhy výkonů specializovaná. Pacienti jsou po
operačních výkonech odesíláni zpět k doléčení.
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