CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Chirurgické oddělení se zabývá všeobecnou chirurgií zažívacího traktu od jícnu distálně
u pacientů dospělých a dětí od dvou let věku. Provádí operace nádorů zhoubných
i nezhoubných.
Poskytované služby:
Všeobecná chirurgie:
• operace prsu, operace kýly s použitím různých metod i materiálů
• operace štítné žlázy
• laparoskopické operace tříselných kýl, slepého střeva a žlučníku, nádorů tlustého
střeva, operace hemoroidů metodou dle Longa
Cévní chirurgie:
• diagnostika i terapie žilního i tepenného systému
• operace křečových žil, bércových vředů, akutních zánětů žil
• ve spolupráci s II. chirurgickou klinikou FN Olomouc řešení onemocnění periferního
tepenného systému včetně rekonstrukčních operací
Traumatologie:
• řešení úrazů hlavy a páteře ve spolupráci s neurochirurgickou klinikou FN Olomouc
Chirurgické oddělení součastně provozuje tyto ambulance a poradny:
• Všeobecná chirurgická ambulance
• Hepatopankreatikobiliární ambulance
• Cévní ambulance
• Koloproktologická ambulance
• Mamologická ordinace
• Poradna pro hojení chronických ran a podologická ambulance
• Poradna pro malé chirurgické výkony
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Všeobecná chirurgická ambulance poskytuje nepřetržitou péči 24 hodin denně pacientům
s akutním i chronickým onemocněním vyžadující chirurgickou léčbu. Zde jsou objednáváni
a přijímáni nemocní k operacím a přijímáni nemocní s akutními stavy včetně úrazů. Do péče
této ambulance je předávána většina pacientů propuštěných po operaci z lůžkového
oddělení. Kromě ambulance všeobecné chirurgie jsou pacientům k dispozici také ambulance
odborné.
Ambulance hepatopankreatikobiliární
V této ambulanci jsou poskytovány konsiliární služby na doporučení odborných lékařů
týkajících se onemocnění horního zažívacího traktu, onemocnění jater, žlučových cest
a slinivky břišní. Dále jsou zde sledováni pacienti po operačních výkonech v oblasti horního
zažívacího traktu.
Cévní ambulance
Provádí vyšetření nemocných a další dispenzarizace pacientů s cévně chirurgickými
onemocněními, zejména dolních končetin.
Koloproktologická ambulance
Zajišťuje zdravotní péči pro pacienty s onemocněním tlustého střeva a konečníku. Je určena
především pro pacienty s potížemi stran vyprazdňování a s krvácením z konečníku. V rámci
ambulance provádíme rektoskopická a anoskopická vyšetření. Koloproktologická ambulance
úzce spolupracuje se stomickou poradnou.
Mamologická ambulance.
Zajišťuje péči o nemocné s chorobami prsu, úzce spolupracuje s mamografickým
diagnostickým centrem, které zajišťuje komplexní diagnostiku nemocných.
Poradna pro hojení chronických ran
Zajišťuje péči o nemocné, kteří trpí poruchami hojení periferie končetin a dále o nemocné
s rozsáhlými ranami úrazovými či neúrazovými. V léčbě nemocných jsou využívány
nejmodernější materiály a postupy, které zrychlují léčbu a zvyšují komfort nemocných.
Poradna pro malé chirurgické výkony
Zajišťuje posouzení, indikaci a provedení malých chirurgických úkonů v lokálním znecitlivění.

nemocniceprerov.agel.cz

