Důležité pokyny pro pacienty:

Porodnicko gynekologické oddělení

Co s sebou do nemocnice
• doklady (občanský průkaz, 		
průkaz pojišťovny)
• zprávu odesílajícího gynekologa, předoperační vyšetření
• domácí obuv, župan

Charakteristika
oddělení
Porodnicko gynekologické oddělení je jedno z největších oddělení v Uherskohradišťské
nemocnici. Klientkám s gynekologickými potížemi poskytuje komplexní ambulantní péči v deseti
odborných ambulancích a komfortní léčbu za hospitalizace na
moderně a pohodlně vybaveném
lůžkovém oddělení. V případě, kdy
je potřeba k vyřešení zdravotního
problému přistoupit k operační léčbě, mohou se klientky spolehnout na zkušený operační tým a na špičkové přístrojové zázemí
moderně vybaveného gynekologického operačního sálu. Těhotným
ženám nabízí oddělení porod v moderní porodnici, kde se snoubí
profesionalita zdravotníků a jistota zázemí komplexního zdravotnického zařízení s domácí atmosférou a citlivou péčí. Všechny
části oddělení jsou od roku 2008 umístěny společně v budově A.

Telefonický kontakt: 572 529 508
(ve všední dny v době 7.00 - 15.30 hod.)

Gynekologický stacionář
●
●
●
●

Jaké je jeho poslání
Jak probíhá zákrok
Příprava na zákrok
Spektrum výkonů

Poslání
gynekologického
stacionáře

Prim. MUDr.
Soňa Pánková

Stacionář je součástí porodnicko
gynekologického oddělení, kam
přicházejí ženy k výkonům v krátkodobé narkóze.
Zákroky provádí zkušený tým odborníků pod vedením primářky porodnicko gynekologického oddělení
MUDr. Soni Pánkové. Moderní operační sály jsou vybaveny nejnovějšími
zdravotnickými zařízeními.

Postup před zákrokem
• k výkonu je žena odeslána svým
ošetřujícím gynekologem, který
zajistí i předoperační vyšetření
• po obdržení výsledku předoperačního vyšetření se žena telefonicky domluví na termínu provedení

Průběh
• příchod v 7 hodin ráno na gynekologickou ambulanci (nalačno)
• následuje gynekologické vyšetření, ultrazvukové vyšetření,
administrativa
• přesun na oddělení G, jehož součástí je stacionář
• příprava k výkonu, doplnění administrativy
• samotný výkon
• dospávání po narkóze
• opuštění zařízení se zprávou o výkonu

Spektrum výkonů
• malé výkony - v gynekologické terminologii tzv. zákroky
• probatorní kyretáž, zastavení nepravidelného krvácení,
vyčištěním dutiny děložní
• revizní kyretáže - vyčištění dutiny děložní po samovolném
potratu nebo při zmlklém těhotenství
• biopsie z čípku děložní, z vulvy - odběr k vyšetření
• umělé přerušení těhotenství
• hysteroskopie - endoskopická metoda, tzn. prohlédnutí
dutiny videokamerou, ošetření změněného místa
v dutině děložní
• LEEP - ošetření čípku děložního elektrickou kličkou
Všechen získaný materiál je odesílán k histologickému
vyšetření, podle tohoto výsledku lze poskytnout další terapii,
pokud je nutná.

