SPEKTRUM PÉČE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.
Lůžkové oddělení
Zajišťuje komplexní konzervativní i operační péči o pacienty s onemocněním a úrazy pohybového
aparátu:
 syndrom bolestivého ramene,
 onemocnění úponu šlach horních a dolních končetin, úžinové syndromy,
 degenerativní onemocnění nosných kloubů končetin (rameno, loket, zápěstí, klouby ruky,
kyčelní kloub, kolenní kloub, hlezenní kloub a klouby nohy),
 získané a vrozené deformity pohybového aparátu, včetně vrozeného vykloubení kyčelního
kloubu a pes equinovarus,
 onemocnění dorůstajícího kyčelního kloubu - skluz hlavice v růstové spáře,
 stavy po aseptických nekrosách,
 onemocnění páteře vyžadující konzervativní terapii,
 revmatochirurgie kloubů, artropatie,
 nezhoubné nádory měkkých tkání a kostí končetin,
 dupuytrenova kontraktura,
 úrazy pohybového aparátu a jejich následky,
 komoce mozková bez neurologických příznaků,
 záněty kostí a kloubů, protetické ošetření vad pohybového ústrojí,
 úrazy měkkého kolene a jejich následky,
 TEP kyčelního, kolenního, hlezenního, MTT kloubů, kloubu ramene, lokte, zápěstí a kloubů
ruky,
 reoperace.
Rozsah péče poskytované na operačních sálech
 Artroskopické operace - (kolenní, ramenní, kyčelní, hlezenné, loketní klouby, zápěstní klouby),
složité rekonstrukční výkony, náhrady zkřížených vazů kolenního kloubu, sešití menisků,
stabilizaci ramenního kloubu při opakovaném vykloubení, operace rotátorových manžet,
dekomprese subacromiálního prostoru, operační uvolnění ztuhlého ramene.
 Endoprotetické operace - náhrady kyčelních a kolenních kloubů za použití počítačem
naváděných implantací, poloviční náhrada kolenních kloubů, dále náhrady hlezenních kloubů,
metakarpofalangeálního kloubu, ramenních kloubů, interfalangeálního kloubů prstů i
technikou miniinvazivního přístupu.
 Operace na horních končetinách, operace na dolních končetinách
 Operace z důvodu poranění končetin a pánve - za použití stabilizace dlahou, intramedulární
technikou i technikou zevní fixace, metodou miniinvazivního přístupu.
Ambulantní péče
 Ortopedická ambulance - zajišťuje a provádí komplexní, cílené i kontrolní vyšetření pacientů
s poškozením pohybového aparátu vrozeného, získaného nebo traumatického původu a
rozhoduje o způsobu léčení a případném předání na lůžkové oddělení, zajišťuje
v odůvodněných případech předoperační vyšetření včetně odeslání k autolognímu odběru krve
(autotransfúze).
 Protetická ambulance - zajišťuje vyšetření a ošetření vad pohybového aparátu a jejich
protetické ošetření.




Ambulance sono kyčlí u dětí - zajišťuje a provádí klinické a sonografické vyšetření vad
pohybového aparátu novorozenců a jejich konzervativní léčbu především v oblasti kyčelních
kloubů a nohou.
Zákrokový sálek - zajišťuje operace v lokální anestesii pro úžinové syndromy horní končetiny
(syndrom karpálního tunelu), skákající prst v oblasti ruky a předloktí, jednoduché formy M.
Dupuytren, odstranění povrchově uložených burs a ganglii, jednoduché resekční artroplastiky
na prstcích dolní končetiny, odstranění nezhoubných měkotkáňových nádorů a jejich odeslání
na histologické vyšetření.

Spolupracujeme s Ortopedickou klinikou Praha-Bulovka, Ortopedickou klinikou FN u Svaté Anny
Brno, Ortopedickou klinikou FN Brno Bohunice, Neurochirurgickou klinikou FN Olomouc, Dětskou
ortopedickou klinikou Brno Černopolí, Protetika Ergona Opava s.r.o., Traumatologii FN Olomouc.
Následná péče: pooperační rehabilitační péči zajišťujeme ve spolupráci s lázněmi Velké Losiny a
rehabilitačními ústavy v Hrabyni, Odborným léčebným ústavem Paseka, Jevíčko, Brandýse nad Orlicí,
Slatinicích, Čeladné, Darkov, Klimkovice, Podhorskou nemocnicí v Rýmařově. V Případě zájmu podá
více informací vedoucí sestra Miroslava Divišová na tel. 583 333 221, 222.

V Šumperku dne 13. 8. 2018
Zpracoval: prim. MUDr. Zdeněk Štěpán, v. r.

