Pomozte nám s
financováním nové
Orlickoústecká nemocnice, a.s. je v systému akutní
lůžkové péče Pardubického kraje nezastupitelnou
nemocnicí. Po krajské nemocnici v Pardubicích
disponuje druhým největším počtem akutních lůžek.
Nemocnice je okresní nemocnicí, jako jediná poskytuje
v okrese Ústí nad Orlicí komplexní akutní lůžkovou péči.
Spádové území okresu činí téměř 140 000 obyvatel.

Akreditované obory:
Vnitřní lékařství  gastroenterologie  chirurgie 
anesteziologie a resuscitace  hematologie a transfuzní
lékařství  intenzivní medicína  dětské lékařství 
gynekologie a porodnictví  klinická psychologie 
neurologie  otorinolaryngologie  radiologie a
zobrazovací metody  rehabilitační a fyzikální medicína
 veřejné lékárenství  nemocniční lékárenství
 praktické vyučování pro přípravu porodních asistentek
 urologie  praktické lékařství pro děti a dorost 
traumatologie

Areál nemocnice:

Adresa:
Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Čs. armády 1076
562 18 Ústí nad Orlicí

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí,
č.ú. 216840375/0300
v.s. 5110

Tel.: +420 465 710 111
Fax: +420 465 525 215
E-mail: posta@uo.hospital.cz

Najdete nás také na našich webových
stránkách: www.ou-nem.cz

laparoskopické
věže.

Využití laparoskopické věže na
chirurgickém oddělení

MUDr. Josef Žižka,
primář chir. odd.

Laparoskopická
technika
operování
představuje
v posledním
dvacetiletí
významnou a zásadní změnu
přechodu
klasických
invazivních operačních metod
k metodách miniinvazivním.
Zásadní myšlenkou, která
vede
k rozvoji
tohoto
způsobu operování, pak je
zmenšení
operačního
traumatu pro pacienta.

Výčet laparoskopických operací prováděných na
chirurgickém oddělení naší nemocnice:

1. Laparoskopická cholecystectomie
(odstranění žlučníku)
2. Laparoskopická herniotomie
(operace tříselné kýly)
3. Laparoskopická appendectomie
(operace akutního zánětu „slepého střeva“)
4. Laparoskopická operace některých nádorů
tlustého střeva
5. Laparoskopické revize dutiny břišní při nejasných
nálezech (např. krvácení do dutiny břišní po
traumatu)
6. Laparoskopické drenáže některých abscesů
(zánětlivých procesů) dutiny břišní
7. Laparoskopické operace (vytvoření) některých
střevních vývodů
8. Laparoskopické operace některých vzácných kýl
v oblasti stěny břišní a bránice

Využití laparoskopické věže na
gynekologicko-porodnickém
oddělení
Gynekologická operační léčba
čím dál více směřuje k
minimálně
invazivnímu
postupu. Diagnostika a léčba
chorob ženských orgánů se
řeší ve většině případů
endoskopicky. Vyšetřujeme a
operujeme buď přes pochvu hysteroskopie,
nebo
přes
břicho - laparoskopie.

Operační sál

MUDr. Dionýz Zakál,
primář gyn.-por. odd.

Hysteroskopie:
Hysteroskopie
téměř
ve
100
%
nahradila
dříve
používanou kyretáž (výškrab) dutiny děložní. Přínos pro
zdraví pacientky je nesrovnatelný s původní technikou.
Díky této technice se daří přesnější diagnostika a léčba
poruch krvácení a včasná diagnostika zhoubných
nemocí děložní sliznice. Na našem oddělení se za
rok 2010 provedlo takových výkonů celkem
468.
Laparoskopie :
Laparoskopická břišní operativa stejným způsobem
nahradila klasickou operaci v diagnostice a léčbě
chorob vaječníků a vejcovodů (adnex), umožňuje
řešení rozsáhlých srůstů v oblasti malé pánve. Při
odstranění
dělohy
(hysterektomie)
řešíme
laparoskopicky
více než
polovinu případů.
Laparoskopie
výrazně
zkracuje
dobu
pobytu
v nemocnici, umožňuje větší pooperační pohodu
pacientky a rychlejší rekonvalescenci. Za rok 2010
naše
oddělení
provedlo
celkem
353
laparoskopických výkonů.
Obě metody současně využíváme v diagnostice příčin
neplodnosti.

Lůžkový pokoj, gynekologicko-porodnické oddělení

VELMI SI CENÍME VAŠÍ POMOCI.

DĚKUJEME.

