SPEKTRUM PÉČE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.
Lůžkové oddělení
Zajišťuje komplexní konzervativní i operační péči o pacienty s vrozenými i získanými onemocněními a
úrazy pohybového aparátu, výčet těch nejdůležitějších jednotek:
- Syndrom bolestivého ramene, včetně komplexní terapie moderními operačními artroskopickými
technikami
- Problematiku měkkého kolene, včetně ošetření menisků, vazů a chrupavek s možností
transplantací, plastik, štěpů, rekonstrukcí v plném rozsahu
- Onemocnění úponů šlach horních i dolních končetin, úžinové syndromy
- Degenerativní onemocnění kloubů končetin (klouby pletenců horních a dolních končetin,
appendikulární klouby na ruce a noze), včetně komplexního endoprotetického programu ošetření
ramene, lokte, zápěstí, drobných kloubů ruky, kyčle, kolene, hlezna, kloubů na noze
- Speciální operační techniky na cílení endoprotéz s pomocí počítačové navigace
- Revizní komplexní endoprotetické výkony, včetně implantací stavebnicových kloubních systémů,
custom-made protéz, resekcí heterotopických osifikací
- Získané a vrozené deformity pohybového aparátu, včetně vývojové dysplasie kyčelní a pes
equinovarus (tzv. koňská noha)
- Onemocnění kyčelního kloubu v dětském věku (coxiitis fugax, skluz hlavice, Perthesova nemoc)
- Stavy po aseptických nekrózách
- Onemocnění páteře vyžadující ortopedickou konzervativní terapii
- Revmatochirurgii kloubů, léčení arthropathií
- Konzervativní a operační léčba nezhoubných nádorů kostí a měkkých tkání končetin
- Duputryenova kontraktura
- Zánětlivých jednotek aseptických a septických stavů na kostech a kloubech končetiny a páteři
- Kompletní konzervativní a operační léčbu traumatologie pohybového aparátu končetin, včetně
osteosyntéz v oblasti pánevního kruhu a jamky kyčelní
- Ošetření dětských úrazů, zejména suprakondylické zlomeniny lokte, zlomenin předloktí, stehenní
kosti, hlezna, avulzních poranění skeletu
- Konzervativní terapii traumatologii axiálního skeletu
- Ortoprotetickou specializovanou terapii v moderních Sarmientských ortézách
Rozsah péče poskytované na operačních sálech
-

-

Artroskopické operace: diagnostika a terapie poruch měkkých částí kloubů končetin – rameno,
loket, zápěstí, kyčel, koleno, hlezno – včetně složitých a zvlášť složitých rekonstrukčních výkonů a
plastik (suprakapsulární rekonstrukce v rameni, plastiky vazivového aparátu kolene, hlezna,
kloubní release, stabilizace ramen, rekonstrukce rotátorové manžety, sutury menisků,
dekomprese subakromiálního prostoru, stabilizace akromioklavikulárního kloubu, a další)
Endoprotetické operace: náhrady nosných kloubů dolních končetin – TEP (totální endoprotézy)
v oblasti kyčlí, kolen, hlezen, hemiartroplastiky ( náhrada poškozeného kompartementu v oblasti

-

kolenního kloubu), reverzní totální náhrady v oblasti ramene, částečné povrchové náhrady ve
všech lokalitách, komplexní ošetření revmatické ruky, totální náhrady kořenových kloubů palců na
rukou i nohou, miniinvazivní techniky
Operační na horních a dolních končetinách
Operace z důvodů poranění končetin a pánve - moderní osteosyntetické postupydlahovací a
hřebovací osteosyntesy za pomocí rentgenového zesilovače a moderních instrumentárií, řešení
komplexních případů naložením zevního fixátoru, miniinvazivní techniky zvláště u dětí

Ambulantní péče
-

-

-

-

Ortopedické ambulance - zajišťuje a provádí komplexní, cílené a kontrolní ortopedické vyšetření
pacientů s poruchou pohybového aparátu na podkladě vrozeného, získaného nebo traumatického
původu a nabízí kompletní konzervativní a operační terapii a případné předání na lůžkové
oddělení
Protetická ambulance – zajišťuje vyšetření a ošetření deformit končetin a páteře, protetické
řešení, epitézy, ortopedické vložky a obuv, řešení komplexních stavů s ortoprotetickou péči na
míru pacienta
Ultrasonografické vyšetření kyčlí kojenců – zákonem stanovený povinný screening vývojové
dysplasie kyčelní (DDH: developmental dysplasia of the hip) na podkladě USG vyšetření dle prof.
Graafa a další terapii případného záchytu vady – abdukční pomůcky (Pavlikovi třmeny, Frejkova
peřinka) event. v indikovaných případech metody konzervativní a operační terapie (over head
trakce, artrografie, krvavá repozice kyčelního kloubu, léčba sádrovou spikou)
Zákrokový sálek - operační řešení výkonů v oblasti trupu a končetin v lokální infiltrační anestezii
proúžinové syndromy horní a dolní končetiny, degenerativní syndromy (př. syndrom lupavého
prstu), jednoduché formy Duputryenovi kontraktury, odstranění povrchněji uložených burs,
ganglií a benigních afekcí měkkých tkání s následnou histologickou konfirmací povahy dané
afekce, dostupného osteosyntetického materiálu, jednoduché resekční artroplastiky, a další

Spolupracujeme se všemi nemocnicemi v našem regionu, s ortopedickými klinikami ve Fakultní Nemocnici
v Olomouci, v Brně (zejména Svatá Anna, Bohunice), V Praze (zejména Bulovka a Motol),
s Neurochirurgickou Klinikou v Olomouci, s ústavy patologie na Žlutém kopci v Brně a VFN na Albertově
v Praze, s Dětskou Klinikou Brno Černopolní, s protetikou Ergona Opava, GreifInex a Proteor,
s Traumatologickou Klinikou FN Olomouc.
Následná péče je zajištěná pro pacienty po operacích s cílem pooperační komplexní fysioterapie a
rehabilitace v lázních Velké Losiny, v rehabilitačních ústavech v Pasekách, Hrabyni, Jevíčku, Brandýse nad
Orlicí, Slatinicích, Čeladné, Darkově, Klimkovicích, Rýmařově a dalších. V případě potřeby dalších informací
se obracet na vedoucí sestru Miroslavu Divišovou – tel. 583 33 32 21

V Šumperku dne 24. 3. 2021
Zpracoval: prim. MUDr. Ján Debre, v. r.

