ODDELENIE
VŠEOBECNEJ
A ÚRAZOVEJ CHIRURGIE
komplexná chirurgická
starostlivosť 24/7

jednodňová zdravotná
starostlivosť

cievna chirurgia

krátka
čakacia lehota

ambulantná
a lôžková starostlivosť

možnosť objednať sa
podľa vášho výberu

jednolôžková
nadštandardná izba

zrekonštruované
priestory

sprevádzajúca osoba
počas hospitalizácie

ambulantné ošetrenie
neodkladných stavov
nepretržite

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI
BRUŠNÁ CHIRURGIA
žalúdka
žlčníka, žlčových ciest laparoskopicky, klasicky
dvanástnika a tenkého čreva vrátane funkčných porúch
hrubého čreva a konečníka
náhlych brušných príhod
traumatologicky postihnutých orgánov
operácie hernií (pruhu)
operácie slepého čreva aj laparoskopicky
starostlivosť o stomikov a edukácia

DETSKÁ CHIRURGIA (OD 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA)
operácie hernií (pruh), hydrokely, varikokely
operácie fimózy (zúženie predkožky)
chirurgia náhlych brušných príhod

OPERÁCIE PRSNÍKA
akútne ochorenia prsníka a histologizácia

CIEVNA CHIRURGIA
operácie kŕčových žíl
zavádzanie permanentných katétrov
vytvorenie artériovenóznych fistúl (AVF) na účely hemodialýzy,
príp. ich zrušenie
angioplastiky a riešenie stenóz končatinových tepien po konzultácii
s cievnym chirurgom

INÉ CHIRURGICKÉ ZÁKROKY
operácie hemoroidov, análnych trhlín, fistúl
zavádzanie drenážnych systémov
artroskopia kolenných kľbov

SEPTICKÁ CHIRURGIA
chirurgické výkony pre zápalové (hnisavé) postihnutia povrchu tela a dutín
liečba akútnych a hnisavých chronických postihnutí
komplikácie pri uzávere ciev končatín

VÝKONY NA KONČATINÁCH
všetky úrazy
operácie zlomenín kostí horných a dolných končatín
operácie zlomenín v oblasti kĺbov

JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
odstránenie tumorov a výrastkov na koži a na mäkkých tkanivách
odstránenie osteosyntetických materiálov (dočasný kovový
spojovací materiál)
artroskopia kolenných kĺbov
odstránenie kŕčových žíl dolných končatín
endoskopie v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou
nemocnice

V. A. C.
MODERNÁ LIEČBA AKÚTNYCH A CHRONICKÝCH
RÁN POMOCOU RIADENÉHO PODTLAKU
Tento spôsob liečby je založený na kontrolovanom a lokalizovanom podtlaku, ktorý je vyvíjaný priamo na ranu. Pomocou špeciálneho prístroja pomáha stimulovať tvorbu nového granulačného tkaniva. Indikuje sa pri liečbe
akútnych aj chronických rán, infikovaných rán a rán vzniknutých dehiscenciou po chirurgických výkonoch. Najvýraznejší efekt možno dosiahnuť pri
najrozsiahlejších, najhlbších ranách, veľkosť rany však nemá byť rozhodujúcim kritériom na indikáciu liečby. Najlepšie výsledky pri použití tejto metódy
sú pri liečbe dekubitov II. a III. stupňa, pri liečbe syndrómu diabetickej nohy,
pri liečbe rozostúpených chirurgických rán po zložitých operáciách.

O VAŠE ZDRAVIE SA POSTARÁ
TÍM ODBORNÍKOV
MUDr. Igor Leško
primár oddelenia
Mgr. Iveta Artimová
vedúca sestra

Lekári:
MUDr. Miroslav Gajdošík
MUDr. Zuzana Venháčová
MUDr. Mykhailo Moisei
MUDr. Sergii Tereshchenko
MUDr. Ján Goldír
MUDr. Radovan Stadtherr
MUDr. Karol Kyslan, PhD. st.
MUDr. Karol Kyslan, PhD., MPH ml.
MUDr. Pavel Staško
OBJEDNAJTE SA:

Chirurgická ambulancia sa nachádza v rámci centrálneho a urgentného príjmu,
blok A, prízemie.
Chirurgické oddelenie sa nachádza na 3. poschodí, pavilón A.

054/7860 405

