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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 
 

Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči 
pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. 
 
Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií, traumatologií pohybového aparátu, chirurgií štítné žlázy, 
chirurgií prsu a celou šíří laparoskopické chirurgie. Zajišťuje také část urologické operativy ve 
spolupráci s urologickým ordinářem. Ve spolupráci s lékaři privátní traumatologie a chirurgie provádí 
artroskopické vyšetřovací a operační výkony. Současně je schopna svými silami zajistit základní 
endoskopická vyšetření trávicího traktu – gastroskopii a rektoskopii. 
 
Při zajišťování specializované péče spolupracuje zejména s odděleními KZ, a.s. – Masarykovy 
nemocnice, o.z. v Ústí nad Labem, Gastroenterologickou klinikou IKEM a Privátní chirurgií a 
traumatologií Ústí nad Labem. Ve spolupráci s ostatními odděleními nemocnice se účastní klinických 
testů léčiv a spolu se SZŠ Děčín se podílí na výuce středního zdravotnického personálu. Taktéž 
poskytuje své služby při postgraduální výchově lékařů jiných oddělení či pomaturitního studia 
středního zdravotnického personálu. 
 
Chirurgické oddělení se člení do několika stanic a ambulancí: 
 
LŮŽKOVÁ ČÁST 
 
Chirurgie B – stanice septické chirurgie 
V této části převažují pacienti se zánětlivým onemocněním nebo pacienti s pooperačními septickými 
komplikacemi. Velkou část tvoří i pacienti s onemocněním kolorekta a pacienti s tzv. diabetickou 
nohou či s komplikacemi při ischémii vyšších partií dolních končetin. Nedílnou součástí jsou pacienti 
dispenzarizovaní v onkoporadně k dispenzárnímu vyšetření a pacienti, kteří jsou zde edukováni k péči 
a životu se stomií. Oddělení má 9 pokojů, z toho 2 nadstandardní pokoje (sazba 500,- Kč/den), 
4 dvoulůžkové a 3 třílůžkové pokoje. Chirurgie B se nachází v 1. patře budovy E. 
 
Chirurgie C 
Je to intermediální stanice určená převážně pacientům podstupujícím elektivní chirurgické výkony 
horní části GIT, prsní žlázy, chirurgie ruky a operace varixů. Jsou zde také hospitalizováni pacienti 
ke konzervativní terapii akutních i chronických chirurgických onemocnění. Nedílnou součástí jsou i 
pacienti s nemožností ambulantního diagnostického procesu onemocnění trávicí trubice a 
hepatobiliárního traktu. Oddělení má 6 pokojů, z toho 2 čtyřlůžkové a 4 třílůžkové pokoje. 
Chirurgie C se nachází ve 2. patře budovy E. 
 
Chirurgie D – stanice aseptické chirurgie 
Tato stanice je určená především traumatologickým pacientům a pacientům s tzv. čistou břišní 
operativou. Jsou zde přijímáni pacienti jak akutně, tak i plánovaně k elektivním výkonům. Také jsou 
zde hospitalizováni pacienti k následné rehabilitaci po operačním řešení traumatu. Oddělení má 8 pokojů, z 
toho 1 dvoulůžkový, 3 třílůžkové a 2 nadstandardní pokoje (500,- Kč/den) a 2 samostatné 
pokoje se společným sociálním zařízením (500,- Kč/den) Chirurgie D se nachází ve 2. patře budovy E. 
 
JIP 
Jednotka intenzivní péče je určená široké škále pacientů vyžadujících intenzivní péči jak pooperační, 
tak při primárním selhání životních funkcí. Jedná se hlavně o pacienty, kteří podstoupili operační 
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řešení svého onemocnění, pacienty s přidruženým onemocněním, které vyžaduje intenzivní 
pooperační péči či pacienty s onemocněním trávicího traktu vyžadující intenzivní péči. Oddělení má 5 
lůžek, z toho jedno na septickém boxu. JIP se nachází ve 2. patře budovy E. 
 
 
AMBULANTNÍ ČÁST 
 
Chirurgická (úrazová) ambulance 
 
Tato ambulance je k dispozici 24 hodin denně. Složení pacientů můžeme rozdělit do 4 skupin: 

a) pacienti s traumatem měkkých tkání a skeletu, kteří nevyžadují hospitalizační péči tzn. že 
podstupují malé chirurgické zákroky jako sutura ran, šlach, konzervativní léčení zlomenin 
s nebo bez nutnosti repozice. Pacienti v této skupině jsou většinou ošetřováni primárně 
urgentně a následují plánované kontroly až do vyléčení 

b) pacienti se zánětlivým onemocněním či s defektem měkkých tkání. Pacienti jsou pravidelně 
převazováni a chirurgicky ošetřováni, podstupují drobné chirurgické zákroky např. incize, 
drenáže, nekrektomie. Patří se pacienti s hnisavými ložisky, s hnisavým onemocněním horních 
končetin a pacienti s chronickými defekty dolních končetin ischemické či diabetické etiologie 
nevyžadující hospitalizační terapii 

c) pacienti vyžadující chirurgické vyšetření k diagnostice onemocnění. Patří se zejména urgentní 
pacienti s bolestmi břicha k vyloučení náhlé příhody břišní nebo k diagnostice onemocnění. 

d) pacienti podstupující menší plánované chirurgické zákroky např. excize kožních lézí 
k diagnostice nebo léčebné odstranění kožních afekcí. 
 
Věkové rozpětí pacientů všech skupin je od novorozenců až po vysoký věk. Úrazová ambulance se 
nachází v přízemí budovy D. 
 
Ordinační hodiny: nepřetržitý provoz 
 

Kontroly Po – Pá 7 ,00 – 14,00 

Ambulantní chirurgické výkony Čt na OP sále 9,00 – 13,00 

Rektoskopie Po, St 8,00 – 9,00 

Převazy Po, Út, Čt, Pá v Ambulanci hojení ran 
St – v Urologické ambulanci 

9,00 -11,00 
 

 
Urologická ambulance 
Sestra je přítomna každý den, telefonické objednávky přijímá na tel. č. 412 705 225. 
 
Ordinační doba: 

Po 8,00 – 15,00 MUDr. Marek Broul FECSM 

Út 8,00 – 15,00 MUDr. Martin Hlavička 

St 7,30 – 11,00 sestra 

Čt 8,00 – 15,00 MUDr. Miroslav Štrbavý 

Pá 7,30 – 11,00 sestra 

 
Indikační poradna 
Slouží pacientům, kteří již mají stanovenu diagnózu a jsou indikováni k elektivnímu operačnímu řešení. 
Indikující lékař s pacientem absolvuje edukační pohovor o způsobu operace, o všech možnostech 
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provedení a možnostech rizik, které pacient operací podstupuje, je poučen o způsobu a průběhu 
hospitalizace, o délce hospitalizace a rekonvalescence. Je domluven termín operace a nástupu 
k operaci. Je domluvena event. domácí či hospitalizační příprava před operací. Lékař stanovuje nutná 
doplňující vyšetření, která pacient před operací eventuálně ještě musí podstoupit pro onemocnění, 
pro které musí být operován či pro přidružené nebo základní onemocnění. Taktéž slouží 
ke konzultacím po nejasných stavech a rozhodování při dalším vyšetřovacím procesu. Indikační 
poradna se nachází v přízemí budovy D. 
 
Ordinační doba: Po – Pá 7,15 – 7,45 hod. 
 
Gastroentrologická poradna 
 
Tato poradna je určena k dovyšetření ambulantních pacientů, indikaci k operaci a následnému 
pooperačnímu sledování. 
Věnuje se nezhoubným i zhoubným onemocněním trávícího traktu. Zajišťuje případná potřebná další 
vyšetřením endoskopická, rentgenologická či laboratorní. K většině vyšetření používá komplement 
Nemocnice Děčín, o.z.. Vyšetření nedostupná v děčínské nemocnici – magnetická rezonance, ERCP, 
EUS realizuje na sesterském pracovišti Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, v případě potřeby 
na dalších specializovaných pracovištích. 
Dle výsledků vyšetření a klinických nálezů indikujeme pacienty k chirurgickým zákrokům s preferencí 
miniinvazivní chirurgie (laparoskopie) či ke konzervativní léčbě. 
Po operacích jsou v naší poradně sledováni pacienti s potřebou dlouhodobé dispenzarizace, ať 
onkochirurgické problematiky či pacienty s refluxní symptomatologíí nebo po bariatrickém výkonu. 
 
Pacienty indikované k dlouhodobé konzervativní terapii , po vyřešení chirurgických komplikací – 
chronická pankreatitis, nespecifické střevní záněty, průjmová onemocnění, funkční dyspepsie - 
předáváme do péče interní gastroenterologie. 
 
Ordinační doba: 8,00 – 14,30 hod. 
 
Endoskopická poradna 
Slouží ke kontrole pacientů po operacích žlučníku, slepého střeva a břišních kýl. 
Lékař v poradně provede klinickou kontrolu stavu - hojení jizev, otok; zjistí snášenlivost diety, 
přítomnost bolestí apod. U operace odstranění žlučníku zkontroluje výsledky jaterních testů. 
Poučí pacienta o dalších režimových či dietních opatřeních, jsou-li zapotřebí a domluví eventuálně 
další kontrolu dle typu operace. 
V případě pooperačních komplikací indikuje a objednává další vyšetření. 
 
Ordinační doba: Pá - 9:00-13:00 
 
Proktologická poradna 
Je určena pro 2 skupiny pacientů: 

a) pacienti s onemocněním konečníku (fissura, fistula a hemeroidy) léčeni ambulantně, kde 
podstupují zákrok v oblasti konečníku dle Barona; pacienti, kteří podstoupili operační zákrok 
za hospitalizace 

b) dispenzární skupina pacientů s nádorovým onemocněním trávicího traktu, zvláště tlustého 
střeva. Jsou zváni na pravidelné dispenzární kontroly ke kontrole celkového stavu event. 
k analgetické terapii nebo ke kontrolním vyšetřením, které absolvují buď ambulantně nebo za 
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hospitalizace. 
 
Nedílnou součástí je i poradna pro stomiky, o které se stará erudovaná stomická sestra, která o 
pacienta pečuje již od pooperačního průběhu, provádí edukaci, vybírá a doporučuje nejvhodnější 
stomické pomůcky. Proktologická poradna se nachází v přízemí budovy D. 
 
Ordinační doba: čtvrtek 8,00 – 15,30 hod. 
 
Traumatologická poradna 
 
Je určena pro pacienty s traumatem skeletu či měkkých tkání, kteří podstoupili operační řešení. 
Součástí je péče o pooperační ránu a průběh rekonvalescence, rozsah a zátěž rehabilitace, indikace 
vyjmutí osteosyntetického materiálu. Také je určena pacientům k indikaci artroskopického vyšetření 
kolene. Nedílnou menší skupinou pacientů jsou pacienti s traumatem konzervativně léčeným, 
s komplikovanějším průběhem nebo pacienti s traumatem s možností odloženého operačního řešení. 
Traumatologická poradna se nachází v přízemí budovy D. 
 
Ordinační doba:  pondělí      9,00 – 14,00     MUDr. Kmeť 

středa        9,00 – 14,00      MUDr. Náhlík 
pátek          9,00 – 14,00     MUDr. Kolář 
 

Mamologická poradna 
 
Je určena dvěma skupinám pacientek: 

a) ženy, které jsou sledovány v poradně pro benigní onemocnění prsu – mastodynie, středně 
těžké až těžké mastopatické změny prsní žlázy, nálezy cyst či fibroadenomů, pacientky se sekrecí z bradavek, 
se zánětlivým onemocněním prsu, před a po plastické operaci, s pozitivní 
rodinnou anamnézou a pacientky s gynekomastií 

b) ženy s nádorovým onemocněním prsu. Ve spolupráci s mamografickým pracovištěm WF 
Hospital s.r.o. v Děčíně jsou pacientky po palpačním vyšetření odeslány na mamografické a 
ultrazvukové vyšetření, kde je prováděna diagnostika nádoru včetně core cut biopsie 
s eventuálním značením nehmatných lézí. Pacientky se suspektním i jasným nálezem nádoru 
prsu jsou indikovány k operačnímu řešení. Již před operací je snaha provést diagnostiku 
včetně histologického vyšetření proto, aby pacientka byla před operací informována o rozsahu 
operačního výkonu, byla poučená o následné pooperační péči a onkologické léčbě, o další 
kvalitě života a možnostech protézování. Po operačním zákroku je pacientka dispenzarizována 
v poradně, kam je zahrnuta péče o pooperační ránu, zabezpečení epitézy a je pravidelně 
kontrolován další vývoj onemocnění. Mamologická poradna se nachází v přízemí budovy D. 
 
Ordinační doba:  pondělí       10,00 – 14,00      MUDr. Vítová 

čtvrtek          8,00 – 10,00      MUDr. Kalixová 
čtvrtek        10,00 – 14,00      MUDr. Zelená 
 

Angiochirurgická ambulance 
 
Tato poradna byla zavedena na konci r. 2008 jako reakce na obtížnou přístupnost pacientů z Děčínska 
k cévně chirurgické péči. Slouží ke konzultacím před indikací k angiografii, komentování vyšetření 
cévního řečiště a indikacím k cévním operacím. Poradna je zajištěna spoluprací s chirurgickou klinikou 
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IPVZ KZ, a.s. – Masarykovy nemocnice, o.z. v Ústí nad Labem, konkrétně MUDr. Janem Dvořákem, 
atestovaným cévním chirurgiem a všeobecnou sestrou Petrou Hricákovou. Telefonní spojení na příjem 
objednávek: 412 705 419 v ordinační době, 412 705 452 mimo ordinační dobu. Cévní poradna se 
nachází v přízemí budovy D. 
 
Ordinační doba:  středa      16,00 – 20,00  


