SPEKTRUM PÉČE
Chirurgické oddělení

Popis odbornosti:
Chirurgie je medicínský obor, který se zabývá vyšetřením, ošetřením a léčbou
onemocnění, jejichž příčinou jsou nebo mohou být laese organické a orgánové a jejichž
náprava se děje zpravidla operačním výkonem – operací.
Spád:
Cca 110 000 obyvatel
Pracoviště: chirurgické oddělení, C- JIP
Počet lůžek standardních
63
intermediární péče
7
JIP
10
Počet sstanic
5
Počet ambulancí
9
Počet úvazků lékařů
16,4
Počet sester standardní oddělení
27
intermediární péče
12
JIP
22
stomická sestra
1
pomocný personál
25
Lůžková část
-zajišťuje léčbu v následujícím spektru specializací:
Všeobecná chirurgie – zabývá se chirurgickým onemocněním dutiny břišní, kýl, žilního
povrchového systému, operace štítné žlázy, operace příštítných tělísek s moderní
radionavigační sondou, operace žlučníku, kýl a střev laparoskopicky.
Cévní chirurgie – se zabývá chirurgickým onemocněním cévního systému tepenného a
hlubokého žilního. Na našem pracovišti od renálních tepen distálně, končetinovými cévami a
karotidami.
Úrazová chirurgie – se zabývá chirurgickým onemocněním pohybového systému a orgánů
dutin, způsobenými úrazem. Na našem pracovišti kromě C zlomenin pánevního kruhu a
operativní aktivitou na páteři. V dutině lební jsme školeni k poskytnutí základní péče tj.
akutního epidurálního a subdurálního hematomu hrozí-li nebezpečí z prodlení.
Mammární chirurgie – je součástí všeobecné chirurgie a jejím programem je vyšetření lesí
prsu. Zde máme k dispozici veškeré spektrum výkonů – a poslední dobou i rekonstrukčních.
(viz plastická chirurgie)

Proctologie – je součástí všeobecné chirurgie a řeší onemocnění konečníku. Benigní i
maligní. Na našem pracovišti máme k dispozici téměř kompletní škálu ošetření, včetně
moderních UZ navigovaných opichů přívodných haemorrhoideálních cév + radiofrekvenční
ablace.
Hrudní chirurgie – řeší úrazy, drenáže a operace hrudníku. Součástí je videothoracoscopie.
Při velkých výkonech plicního parenchymu využíváme přítomnosti atestovaného hrudního
chirurga z předního pražského pracoviště.
Onkochirurgie – dlouhodobá tradice, onkologický team řeší celou problematiku komplexně,
včetně složitějších operačních výkonů jater a slinivky břišní.
Dětská chirurgie – naše pracoviště řeší tuto problematiku částečně. Velké operační
neurgentní výkony především vrozených vad jsou odesílány na vyšší pracoviště. Ostatní škálu
zvládáme, v teamu pracuje zkušený dětský chirurg.
Plastická chirurgie – v oboru plastické chirurgie lze provádět většinu operačních výkonů
nejčastější operace: Otoplastika (odstáté boltce), Rhinoplastika (úprava tvaru nosu), Plastika
obličeje, Transplantace vlasů, Operace prsou, Abdominoplastika, Liposukce.
Plastické výkony - víčka horní s prolapsy, víčka dolní, úprava odstávajících boltců, excize
malá z kosmetické indikace, excize velká, augmentace, redukce prsou, modelace, korekce
ptózy prsou, úprava vpáčených bradavek, abdominoplastika, rhinoplastica, extirpace lipomu,
korekce červeně rtu, botox, facelift, liposukce, výplň v obličeji či jiné lokality
Stomická poradna – zabývá se následnou péčí o pacienty po operacích na tlustém či tenkém
střevě končících vývodem.
Ambulantní část
Indikační poradna + ambulance chirurgie ruky
Pondělí 12:00 – 14:00 hod. bez objednání. Řešeny všechny případy superkonsiliární.
E-ambulance
Ambulance chirurgie ruky
Pondělí 8:30 – 12:00 hod. bez objednání
Dětská chirurgie
Pondělí 12:00 – 13:00 hod. bez objednání. Všechny složitější případy malých, ale i velkých
pacientů.
E-ambulance
Plastická chirurgie
Pátek (1. a 3. pátek v měsíci). 10:00 – 12:00 hod. pro objednané, Složitější krytí defektů,
kosmetická chirurgie.
Traumatologická poradna
Úterý 9:00 – 13:00 hod. Všechny úrazové i poúrazové stavy či superkonsilia

Cévní chirurgie
Středa 9:00 – 13:00 hod. Složitější cévní onemocnění kromě prostých varixů.

Proctologie
Úterý 8:30 – 13:00 hod. pro objednané
Čtvrtek 9:00 – 13:00 hod. pro objednané
Onemocnění konečníku, benigní i maligní včetně dispensarisace
E-ambulance
Mammární poradna
Středa 10:00 – 12:45 hod. Onemocnění prsu, benigní i maligní.
Kýlní centrum
Středa8:00 – 10:00 pro objednané.
Varixová ambulance
Sudá středa 12:30 – 14:00 pro objednané. Kontroly po operaci, semioperační metody.

Operační trakt
Centrální sály
Vlastní sály

6 sálů
2 sály

Laboratorní obory – Hematologie, Biochemická laboratoř, RIA laboratoř, Nukleární
medicína,
Přednosti oboru
Snaha o komplexní zvládnutí chirurgických nemocných mimo operaci jícnu, mozku, složitých
pánevních a páteřních úrazů, které jsou nutné léčit – operací.

Pacient
Může očekávat profesionální a přece osobní přístup. Stanice jsou standardně vybaveny,
můžeme nabídnout několik nadstandardně vybavených lůžek.
Na každé stanici pracuje jako vedoucí lékař chirurg s II. atestací (nejvyšší v oboru).
Sestry na multioborové C-JIP a intermediárním oddělení mají specializační studium v oboru
ARIP nebo ošetřovatelská péče v chirurgických oborech.
Věnujeme maximální péči léčebným a ošetřovatelským technikám, které se u nemocných
setkávají s příznivou odezvou.
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přednosta chirurgického oddělení

