SPEKTRUM PÉČE NA KOŽNÍM ODDĚLENÍ NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.

Lůžkové oddělení
Provádí diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněními:




bércové vředy, lupénka, atopický ekzémem, roztočová dermatitida, fotokontakní alergické
reakce, alergické reakce (po lécích, potravinách), kopřivka, erysipel, pásový opar, bazaliom,
spinaliom, melanom, distální flebotrombóza, lymfatický otok končetin,
méně časté diagnózy – parapsoriáza malých plaků, mycosis fungoides, M.Hailey – Hailey,
pemfigus vulgaris, bulózní pemfigoid, lupus erytematodes atd.

Provádí léčebné metody s využitím lymfodrenážního přístroje (pro dolní i horní končetiny),
fotokabiny pro celotělovou aplikaci, lokální fototerapie na dlaně a plosky, hřebenů se spektrem UVB
311 nm, UVA.

Ambulantní péče













Ambulance všeobecná zajišťuje péči o kožní onemocnění - akné, seborrhoická dermatitida,
iritační dermatitidy, svrab, pedikulóza, onemocnění vlasů a nehtů, lymfatické otoky
(intenzivní lymfodrenážní terapie), provádí flebologické vyšetření pomocí dopplerovského
průtokoměru, zajišťuje provedení kontaktních alergologických kožních testů.
Ambulance venerologická vyšetřuje a sleduje pohlavní nemoci - syfilis, kapavka,
lymfogranuloma venereum, ulcus molle, které podléhají povinnému hlášení, provádí
vyšetření u pacientů s chronickými výtoky, na kterých se často podílejí, kvasinky, chlamydie,
mykoplasma - spolupracuje s gynekology, urology.
Poradna pro psoriázu a atopický ekzém indikuje zevní terapie - kortikosteroidní,
imunomodulační, dehtové preparáty, deriváty vit. D, fototerapie UVB 311 nm (celotělová či
hřeben). V případě výrazného postižení zajišťuje imunosupresivní léčbu s pravidelným
laboratorním a klinickým sledováním, hospitalizací nebo lázeňskou péčí, u ekzematiků je péče
obdobná, ale ve fototerapii používáno častěji spektrum UVA.
Dermatochirurgický sálek zajišťuje probatorní excize, odstraňování kožních névů, kožních
nádorů, provádění plastik bércových vředů, po odstranění kožního nádoru je pacient
pravidelně zván ke kontrolám, nejdříve po 3 měsících, poté po 6 měsících a následně po roce
a podle typu nádoru jsou prováděná další vyšetření (rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha a
lymfatických uzlin), v případě melanomů spolupracujeme s onkology.
Dispenzární poradna pro kožní nádory
Névová poradna provádí vyšetření pigmentových névů, k diagnostice pomáhá dermatoskopie
manuální i digitální, výsledky rozhodnou o dalším postupu (odstranění projevu, radikalitě
výkonu nebo sledování).
Fototerapie, lymfodrenáže, flebologická poradna



Zákroky v rámci korektivní dermatologie na přímou úhradu pacienta (benigní névy,
seborrhoické verruky, solární lentiga), sklerotizaci metličkových varixů v rámci estetické
dermatologie, dále chemický peeling u akné, chloasmata, elektrokoagulace angiektázií
obličeje, aplikace botulotoxinu a výplňových materálů aj.

Spolupracujeme s pracovišti FN Olomouc, ambulancí kožní kliniky FN Olomouc (profesionální
dermatózy, kapilaroskopie), plastickou chirurgií FN Olomouc, Dermatohistopatologickou laboratoří
Plzeň a Ostrava, Infekčním oddělením nemocnice Opava.

V Šumperku dne 19. 6. 2018
Zpracoval: prim. MUDr. Lubomír Drlík, v. r.

