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GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ 
ODDĚLENÍ (GYNEKOLOGIE) 
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE 

Gynekologické oddělení zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči pro ženu s gynekologickým 
onemocněním. Provádí konzervativní a operační léčbu gynekologických onemocnění  
s výjimkou péče o zhoubné nádorové nemoci vyžadující radikální operační léčbu. V takových 
případech spolupracujeme s Onkologickým centrem J. G. Mendela v Novém Jičíně.   
 
Části oddělení, ambulance:  
Skládá se z jednoho lůžkového oddělení, zákrokového sálku a dvou ambulancí.  
 
Gynekologická ambulance poskytuje:  

• služby příjmové a konziliární  
• služby specializovaných poraden: předoperační a pooperační, pro rizikovou graviditu 

a 3. trimestr gravidity, urogynekologickou, skríning VVV srdce plodu ve 20. týdnu 
gravidity a dětskou gynekologii.  

 
Gynekologické oddělení nabízí:  

• laparoskopickou, vaginální a abdominální operativu  
• nové trendy v miniinvazivní diagnostice a léčbě nemocí endometria.  
• diagnostickou a operační hysteroskopii  
• provádíme resekce endometriálních polypů, submukozních myomů, děložního septa, 

ablaci endometria, synechiolýzu intrauterinních adhézí.  
• nabízíme možnost provedení termoablace endometria balónkovým katétrem  

v indikovaných případech i pro pacientky mimo region Přerovska  
• v oblasti urogynekologie je prováděna diagnostika močové inkontinence a její léčba, 

včetně léčby operační - miniinvazivním přístupem 
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Malé operační zákroky:  
• hysteroskopie (prohlédnutí dutiny děložní speciální optikou)  
• revize dutiny děložní po porodu či po potratu (odstranění obsahu dutiny děložní)  
• kyretáž (částečné odstranění děložní sliznice)  
• konizace děložního čípku (odstranění části děložního čípku ve tvaru kónusu)  
• chirurgická léčba genitálních bradavic  
• interrupce (umělé přerušení těhotenství)  
• ošetření Bartholiniho žlázy  
• ošetření poševního polypu a poševní cysty  
• biopsie (odběr vzorku tkáně z částí pohlavního ústrojí)  
• miniinvazivní operace úniku moči  
• plastiky stydkých pysků  

 
Velké gynekologické operace:  

• hysterektomie (operační odstranění dělohy)  
• operace na vaječnících a vejcovodech  
• diagnostika sterility (neplodnosti)  
• diagnostika pánevních bolestí  
• léčba sestupu pánevních orgánů i za použití implantátů  
• plastiky poševních stěn 
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GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ 
ODDĚLENÍ (PORODNICE) 

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE 
PŘED PORODEM  

 předporodní kurzy zahrnující povídání s porodní asistentkou, lékaři  
i novorozeneckými sestrami  

 zdarma prohlídku porodního sálu, novorozeneckého oddělení a oddělení 
šestinedělí  

 3D a 4D ultrazvuk, díky kterému si domů odnesete kromě fotek  
i videonahrávky miminka  

 
PŘI PORODU  

 nově vybavené porodní boxy se sprchou, či vanou  

 aromaterapie  

 pomůcky k úlevě od bolesti při porodu  

 epidurální analgezie zdarma, dostupná 24 hodin denně  

 telemetrické monitorování srdečních ozev plodu (umožňuje neomezený 
pohyb)  

 moderní porodní lůžka  

 dárcovství placenty  

 možnost ambulantního porodu  

 maximální snaha o respektování porodního přání rodičky  

 přítomnost blízké osoby po celou dobu porodu zdarma  
 
PO PORODU  

 dotepání pupečníku  

 bonding dvě hodiny po porodu  

 společné první koupání miminka  

 rooming-in (společný pobyt maminky s dítětem 24 hodin denně)  

 laktační poradenství  

 prodloužení hospitalizace pro maminky nejisté v péči o miminko  

 návštěvy u Vás doma v období šestinedělí terénní porodní asistentkou 
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GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ 
ODDĚLENÍ (PORODNICE) 

SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE 
Porodní oddělení společně s novorozeneckým oddělením zajišťuje komplexní péči a matku  
a dítě.  
 
Části oddělení:  
Skládá se ze 4 porodních sálů, oddělení šestinedělí.  
 
Poskytované služby:  
Porodní oddělení zajišťuje porody fyziologické a rizikové s možností využití kardiotokografu, 
monitorace dvojčat, IFPO (intrapartální fetální pulzní oxymetrie), forcepsu, 
vákuumextraktora a císařského řezu na centrálních operačních sálech.  
 
Dále nabízí:  

• možnost porodů v porodních boxech s kompletním technickým a sociálním 
vybavením 

• přítomnost doprovodné osoby u porodu 
• v rámci možností respektování porodních plánů rodiček 
• prohlídky porodního oddělení 
• kurzy pro těhotné včetně cvičení a cvičení pro maminky po porodu 
• na oddělení šestinedělí nadstandardní pokoj 


