
     

 

SPEKTRUM PÉČE NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉM ODDĚLENÍ 
NEMOCNICE ŠUMPERK a.s. 

 
Gynekologické oddělení Nemocnice Šumperk poskytuje komplexní péči o zdraví ženy. 
Oddělení disponuje vším potřebným pro realizaci jak operační, tak konzervativní (neoperační) léčby. 
Ambulantní trakt je umístěn v moderní budově R, která je koridorem spojena s lůžkovou částí i 
s komplexem centrálních operačních sálů.  
Lůžková část poskytuje pohodlné zázemí pro pacienty a nabízí dva jednolůžkové (nadstandardní) 
pokoje a devět 2 - 3lůžkových pokojů.  
 
ROZSAH PÉČE 
 
Jednodenní gynekologické zákroky:  
- diagnostické výkony v dutině děložní se zobrazením nálezu – hysteroskopie 
- operační zákroky v dutině děložní – operační hysteroskopie (odstranění drobných polypů, 
  myomů, vnitřních přepážek a vrozených vývojových vad dělohy,...) 
- kyretáže (odstranění vysoké krvácející sliznice děložní) 
- odstranění zbytkových tkání po samovolném potratu 
- ukončení těhotenství na žádost pacientky do 12. týdne stáří gravidity 
- výkony na děložním čípku 
 
Výkony probíhající v režimu tzv. jednodenní chirurgie, kdy je pacient propuštěn cca 4 hodiny po 
výkonu resp. 24 hod po výkonu s ohledem na závažnost výkonu. 
 
Léčba běžných gynekologických nemocí 
 
Operační léčba: 
- nadměrného krvácení 
- myomů a jiných nezhoubných gynekologických nádorů 
- akutních gynekologických zánětů 
- prekanceróz – stavů rizikových pro vznik zhoubných gynekologických nádorů 
 
Konzervativní léčba: 
- chronické pánevní bolesti 
- nezhoubných cyst vaječníku 
- nepravidelného krvácení 
- hormonálních poruch  
 
Léčba urogynekologických nemocí – sestupu pochvy a dělohy, močové inkontinence 
 
Operační: 
- rekonstrukční operace pánevního dno jak vaginální, tak břišní laparoskopickou cestou 
- operační léčba stresové močové inkontinence 
 
Konzervativní: 
- komplexní diagnostika poruch pánevního dna a močové inkontinence – urodynamické vyšetření 
- konzervativní léčba dráždivého močového měchýře 
 
Léčba endometriózy a stavů spojených s neplodností 
- komplexní diagnostika pomocí nejmodernějších ultrazvukových přístrojů a magnetické rezonance 



     

 

- operační léčba všech typů a stupňů endometriózy s využitím miniinvazivních operačních přístupů – 
laparoskopie a s využitím mezioborové spolupráce (chirurgie, urologie,...)  
- těsná spolupráce s Centrem pro umělé oplodnění FERTIMED 
 
Léčba gynekologických nádorových onemocnění 
- komplexní diagnostika (biopsie, gynekologické vyšetření, ultrazvukové vyšetření, CT vyšetření, 
magnetická rezonance) 
- léčba jednotlivých typů gynekologických nádorů dle nejnovějších doporučení evropské společnosti 
pro onkogynekologii (ESGO) ve spolupráci s Komplexním onkologickým centrem FN Olomouc 
- důraz na rychlost, racionalitu a efektivitu léčebného procesu za účasti lékařů Nemocnice Šumperk 
 
Gynekologické oddělení zajišťuje nepřetržitou pohotovostní ambulantní službu a léčbu akutních 
gynekologických potíží. 
Oddělení klade maximální důraz na využití nejmodernějších tzv. miniinvazivních laparoskopických 
operačních přístupů, kdy je pacient podroben operačnímu zákroku z několika drobných vpichů na 
břiše místo dlouhé řezné operační rány. 
 
Ambulantní péče 
 
Rozdělena na všeobecnou gynekologicko-porodnickou péči o registrované ambulantní pacientky a na 
specializovanou ambulantní činnost zajišťující předhospitalizační a posthospitalizační péči o pacientky 
převážně operačně léčeny na gynekologickém oddělení, resp. o jinak rizikové pacientky v souvislosti 
s těhotenstvím. 
 
Všeobecná gynekologicko-porodnická ambulance: 
Zajišťuje standardní léčebně-preventivní péči o registrované pacientky v oblasti gynekologie i 
porodnictví. Ambulance má k dispozici moderní ultrazvukové přístroje nejvyšší kvality včetně 
možností 3/4D zobrazení. Široký rozsah laboratorních vyšetření zahrnuje i možnosti PCR vyšetření 
rizikových lidských papilomavirů (HPV), či jinak obtížně diagnostikovatelných častých původců 
gynekologických zánětů jako jsou Chlamydie, Ureaplasma a Mycoplasma. 
 
Specializovaná ambulantní péče 
 
Předoperační indikační poradna:  
orientovaná na předoperační vyšetření pacientky odeslané ambulantním registrujícím gynekologem 
za účelem potvrzení, resp. stanovení odpovídajícího rozsahu plánovaného operačního výkonu. 
 
Urogynekologická ambulance: 
Zaměřena na diagnostiku a léčbu močové inkontinence a sestupu dělohy či pochvy. Ambulance 
provádí i funkční urodynamické vyšetření zahrnující uroflowmetrii, cystometrii i profilometrii jako 
standardní součást vyšetřovacího algoritmu u výše uvedených urogynekologických poruch. 
 
Ambulance pro léčbu sterility a pro léčbu endometriózy: 
Zaměřena na diagnostiku a léčbu ženské sterility – ambulance úzce spolupracuje s Centrem pro léčbu 
sterility FERTIMED. Ambulance provádí vyšetření hormonálního profilu, ultrazvukovou, 
hysteroskopickou i laparoskopickou diagnostiku. 
V případě diagnostikované endometriózy ambulance provádí konzultační, předoperační i pooperační 
poradenskou činnost. 
 
 



     

 

Onkogynekologická ambulance: 
Zaměřena na diagnostiku nově zjištěných onkogynekologických nemocí, zjištění rozsahu nemoci před 
zahájením léčby (předoperační staging) a sledování pacientky po ukončení léčby. 

 
Porodnické oddělení: 

Porodnické oddělení Nemocnice Šumperk zajišťuje těhotné ženě péči od začátku těhotenství, porod a 

následnou poporodní péči. Ve spolupráci s neonatologickým oddělením koncentrujeme předčasné 

porody od 34. týdne těhotenství.  

Porodní sál disponuje třemi samostatnými porodními boxy, čímž je rodičce a jejímu doprovodu 

umožněno maximum soukromí. Porodní box je vybaven vanou sloužící pro vedení první doby 

porodní, sprchovým boxem se samostatnou toaletou.  Samozřejmostí je také permanentní 

dostupnost epidurální analgezie. 

Porodní boxy jsou plně vybaveny přístroji umožňujícími sledování stavu rodičky i plodu.  Tímto je 

zajištěno bezpečí v průběhu celého porodu. Jeden z těchto boxů slouží také jako jednotka 

intermediální péče, kde se staráme o vysoce rizikové pacientky ať už před porodem, po porodu, nebo 

po císařském řezu. 

V případě porodu císařským řezem je k dispozici operační sál v prostorách COS – centrálních 

operačních sálů.  Součástí operačního sálu je novorozenecký box se špičkovým vybavením, jež 

umožňuje okamžitou péči o novorozence. 

Lůžkové oddělení porodnice poskytuje specializovanou péči pacientkám s rizikovou graviditou. 

K dispozici je 5 nadstandardních pokojů. Na oddělení šestinedělí je poskytována péče maminkám a 

novorozencům po spontánním i operačním porodu. Samozřejmostí je rooming –in. 

Porodnická ambulance: 

Zajišťuje prenatální péči o těhotné ženy v celém jejím rozsahu. Současně tato ambulance slouží k 

sledování těhotných žen s rizikovou graviditou a zároveň jako indikační poradna pro určení strategie 

vedení porodu. Porodnická ambulance je umístěna v moderních prostorách pavilonu R a je vybavena 

špičkovým UZ a CTG přístrojem. Součástí péče je organizace předporodních kurzů, plavání, cvičení a 

přednášek pro nastávající rodiče. 

Ambulance prenatální UZ diagnostiky:  

V rámci péče o těhotné v prvním trimestru nabízíme ženám prvotrimestrální screening, ať již 
základní, či rozšířený, který zahrnuje kromě výpočtu rizika pro nejčastější chromozomální aberace i 
výpočet rizika pro rozvoj preeklampsie a růstové restrikce plodu. 
U žen s pozitivním screeningem na růstovou restrikci plodu zajišťujeme kontrolní UZ vyšetření, které 
zahrnuje biometrii a zhodnocení průtoků fetoplacentární cirkulace ve 32. a následně ve 36. týdnu 
těhotenství. 
 
Návaznost péče na další zdravotnická zařízení 

Vysoce specializovaná perinatologická péče: Porodnické oddělení Nemocnice Šumperk 

v indikovaných případech úzce spolupracuje s PCIP FNOL. 

 

V Šumperku dne 30. 9. 2021 
Zpracoval: prim. MUDr. Jiří Trhlík, v. r. 


