
     

 

SPEKTRUM PÉČE NA CENTRÁLNÍM PŘÍJMU NEMOCNICE ŠUMPERK a.s. 

 
• Anesteziologická ambulance zajišťuje předoperační přípravu pacientů operovaných v Nemocnici 

Šumperk a jiných zdravotnických zařízeních, v rámci předoperačního vyšetření zajišťuje přípravu 
k  autolognímu odběru krve (autotransfúze).  

• Ambulance léčby chronické bolesti ošetřuje klienty s chronickou a nesnesitelnou bolestí, provádí se 
zde invazivní zavádění epidurálních katetrů nebo obstřiky nervových pletení. 

• Chirurgická ambulance provádí vyšetření, diagnostiku a léčbu v oboru všeobecné chirurgie 
a traumatologie. Přijímá k hospitalizaci. V péči o pacienty navazuje na Zdravotnickou záchrannou 
službu, ve vysoce specializované péči spolupracuje s FN Brno, Ostrava, Olomouc. 

• Zákrokový sálek chirurgie ošetřuje drobná poranění s porušením kožního krytí, provádí první ošetření 
rozsáhlejších poranění, která jsou pak dále ošetřována na operačním sále, nebo jsou pacienti 
transportováni do vyššího stupně zdravotnického zařízení. Provádí převazy ošetřených poranění nebo 
pacientů s chronickými ranami, drobné zákroky k odstranění malých kožních či podkožních lézí. 

• Plastická chirurgie vyšetřuje pacienty vyžadující  rekonstrukční výkony kůže a měkkých tkání, obličeje, 
hlavy, prsů, břicha, ruky, nohy, periferních nervů, vývojových vad a popálenin v přímé návaznosti na 
oddělení plastické chirurgie ve FN Olomouc. Konzultuje v oblasti estetické chirurgie hlavy, obličeje, 
prsů, kontury těla, kůže, mužského a ženského genitálu. 

• Interní příjmová ambulance zajišťuje komplexní vyšetření a příjem pacientů v oboru vnitřních nemocí, 
navazuje na zdravotnickou záchrannou službu a spolupracuje ve specializované péči s dalšími 
odbornými pracovišti a I. interní klinikou ve FN Olomouc.  

• Ortopedická ambulance zajišťuje a provádí komplexní, cílené i kontrolní vyšetření pacientů 
s poškozením pohybového aparátu vrozeného, získaného nebo traumatického původu, rozhoduje 
o způsobu léčení a případném předání na lůžkové oddělení.  

• Zákrokový sálek ortopedie zajišťuje operace v lokální anestézii pro úžinové syndromy horní končetiny 
(syndrom karpálního tunelu), stenozující tendovaginitidy v oblasti ruky a předloktí, jednoduché formy 
M. Dupuytren, odstranění povrchově uložených burs a ganglií, jednoduché resekční artroplastiky 
na prstcích dolní končetiny, odstranění nezhoubných měkotkáňových nádorů.  

• Protetická ambulance zajišťuje protetické pomůcky pro pacienty s vrozenými nebo získanými vadami 
pohybového aparátu. 

• Ambulance sono kyčlí u dětí zajišťuje a provádí klinické a sonografické vyšetření vad pohybového 
aparátu novorozenců, jejich konzervativní léčbu především v oblasti kyčelních kloubů a nohou. 

• RDG ambulance skiagrafické pracoviště pro pacienty z odborných ambulancí chirurgie, ortopedie, 
anestézie, pohotovostní služba, snímkování zubů. 

• Urgentní příjem pečuje o pacienty s nestabilitou nebo poruchou základních životních funkcí v přímé 
návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu, ve specializované péči spolupracuje s FN Olomouc, 
Ostrava, Brno. 

• Flebochirurgická ambulance zajišťuje komplexní chirurgickou péči o pacienty s primárními varixy Dk. 

• Ambulance chronických ran se zabývá problematikou diabetických defektů, nehojících se operačních 
ran a jiných dlouhodobě se nehojících defektů - posttraumatických, v terénu pergamentové kůže atd. 

 
 
V Šumperku dne 24. 8. 2021 
Zpracoval: prim. MUDr. Igor Ziegelheim, v. r. 


