SPEKTRUM PÉČE NA CHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.
Lůžkové oddělení






provádí širokou škálu výkonů v oblasti břišní chirurgie od běžných operací kýl,
appendektomií, cholecystektomií až po radikální výkony na střevech, žaludku, žlučových
cestách a pankreatu,
velká část výkonů (operace žlučníku, appendektomie, tříselné kýly a některé výkony na
zažívacím traktu) se řeší laparoskopicky. V součinnosti s endokrinologem jsou prováděny
operace štítné žlázy, ve spolupráci s onkology pak chirurgické výkony nádorů zažívacího
traktu a onemocnění prsu,
v cévní chirurgii se v současné době provádí operace varixů a akutní výkony na končetinových
tepnách (embolektomie, sutury při poranění),
v oblasti traumatologie lékaři chirurgického oddělení řeší břišní traumata, traumata
pohybového aparátu jsou řešena ve spolupráci s ortopedickým oddělením za použití
moderních operačních postupů a osteosyntetických materiálů.

Ambulantní péče








Chirurgická ambulance - poskytování ambulantních výkonů všeobecné chirurgie, drobných
výkonů plastické chirurgie a traumatologie.
Traumatologická ambulance - specializovaná péče a dispenzarizace pacientů po operačním
nebo konzervativním léčení zlomenin.
Proktologická ambulance - specializovaná péče a dispenzarizace pacientů s onemocněním
tlustého střeva a konečníku, rektoskopická vyšetření.
Plastická chirurgie - specializovaná ambulance s péčí o pacienty vyžadující rekonstrukční
výkony z oboru plastické chirurgie, estetické a kosmetické zákroky se zajištěním přímé
návaznosti na kliniku plastické chirurgie ve FN Olomouc.
Flebochirurgická ambulance - zajišťuje komplexní chirurgickou péči o pacienty s primárními
varixy Dk.
Ambulance chronických ran – zabývá se problematikou diabetických defektů, nehojících se
operačních ran a jiných dlouhodobě se nehojících defektů - posttraumatických, v terénu
pergamentové kůže atd.

Operační sály








Otevřená břišní chirurgie - operace žaludku, střev, konečníku, žlučníku a žlučových cest,
pankreatu, operace břišní, stehenní a tříselné kýly, v oblasti konečníku: drobné výkony v této
oblasti a operace hemorrhoidálních uzlů, včetně staplerové metody sec. Longo.
Laparoskopické operace - žlučníku, tříselné a stehenní kýly, slepého střeva, rozrušování
srůstů po zánětech nebo operacích v dutině břišní, laparoskopické resekce střev.
Chirurgie štítné žlázy
Chirurgie prsu
Urgentní chirurgické operace - poranění břicha a hrudníku.
Cévní operace - embolektomie, operace varixů dolních končetin.
Traumatologie - osteosyntézy na dlouhých i krátkých kostech s přednostním využitím
nejmodernějších metod a ve spolupráci s ortopedií.

V Šumperku dne 20. 9. 2018
Zpracoval: prim. MUDr. Vladimír Štěpán, v. r.

