GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ
ODDĚLENÍ
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
I. Lůžková část:
A. Oddělení šestinedělí a patologického těhotenství: 20 lůžek
B. Oddělení operativní gynekologie: 16 lůžek
C. Porodní sál
D. Operační sál
II. Ambulance:
A. Registrující gynekologicko-porodnická ambulance Šternberk
B. Předporodní a pohotovostní ambulance na porodním sále
C. Registrující gynekologicko-porodnická ambulance Šternberk, pobočka Litovel
I. Lůžková část:
ad. A.
Na oddělení šestinedělí a patologického těhotenství je celkem 14 lůžek standardní péče
a 6 lůžek nadstandardní péče.
Poskytujeme komplexní péči těhotné ženě: sonografie, biometrie plodu, Dopplerometrické
měření, kardiotokografické vyšetření, funkční vyšetření ledvin. V případě předčasného
porodu do 34. týdne spolupracujeme s perinatologickým centrem FN Olomouc, kdy
zajišťujeme převozy in utero plodu.
U šestinedělek zacvičujeme matky v kojení, v průměru 96 % maminek odchází z odd. plně
kojících – viz. Baby Friendly Hospital, rooming in, maminka je po spont. porodu propuštěna
domů 3. - 4. den, po SC 4. - 7. den, je-li novorozenec zdráv. Jsou kladeny čím dále více nároky
i na sesterskou, resp. ošetřovatelskou péči, jelikož přibývá SC.
Obsazení personální:
 1 lékař L3 nebo L2, či L1, pracující pod odborným dohledem (dozorem) lékaře s II.
atestací nebo euro atestací v oboru gynekologie-porodnictví (vedoucího lékaře
oddělení)
 Porodní asistentka ve směnném provoze + 1 staniční sestra +1 ošetřovatelka na denní
směnu.
Přístrojové vybavení:
medicinální plyny na všech pokojích, odsávačka, KPR pomůcky, monitory vitálních funkcí,
KTG, ultrazvuk, lékařská vyšetřovací lampa, váhy a vaničky s přebalovacím pultem pro
novorozence, osobní váha s výškoměrem + vážící křeslo /150 kg a více /centrální
dorozumívací signalizace propojená s novorozeneckým oddělením, EPS systém, přenosný
fetální doppler, digitální tonometr
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ad. B.
Oddělení operativní gynekologie (pooperační oddělení) přijímá pacientky k operačnímu
řešení i ke konzervativní léčbě. V případě obsazené kapacity na oddělení šestinedělí
a patolog. těhotenství zde přijímáme k hospitalizaci i těhotné ženy s rizikovým, či
patologickým těhotenstvím. Na tomto úseku je 15 standardních lůžek a 1 lůžko
nadstandardní. JIP na oddělení není, všechny ženy po velkých gynekologických operacích
(hysterektomiích) jsou 1. den po operaci sledovány na prvních dvou pooperačních pokojích
vybavených k pooperačnímu monitorování monitory vitálních funkcí a rozvodem
medicinálních plynů. V případě dlouho trvajících a komplikovaných operací
a u kardiopulmonálně nestabilních, či interně rizikových pacientek indikuje operatér překlad
k intenzívnímu pooperačnímu sledování na ARO-JIP chirurgických oborů.
Pacientky jsou po hysterektomiích propouštěny domů 4. - 7. pooperační den, pacientky po
endoskopických operacích 1. - 2. pooperační den.
Obsazení personální:
 1 lékař L3 nebo L2, či L1, pracující pod odborným dohledem (dozorem) lékaře
s II. atestací nebo euro atestací v oboru gynekologie-porodnictví (vedoucího lékaře
oddělení)
 Porodní asistentka ve směnném provoze + 1 staniční sestra+1 ošetřovatelka na denní
směnu.
Přístrojové vybavení:
medicinální plyny na všech pokojích, odsávačka, monitory vitálních funkcí, KPR pomůcky,
EKG, lékařská vyšetřovací lampa, infuzní pumpy, přenosný fetální Doppler, digitální
tonometr, ultrazvuk, KTG, centrální dorozumívací zařízení
ad. C.
Pracovištěm intenzivní péče je porodní sál, jehož lůžka se nepočítají do lůžkového fondu
nemocnice. Máme zde 3 samostatné kompletně vybavené porodní boxy s vlastním sociálním
zařízením (sprcha, WC), jeden box má i vanu. Na porodním sále je dále jeden observační
pokoj, kde jsou sledovány rodičky bezprostředně po SC, či jiných porodnických, či akutních
gynekologických operacích a těhotné s patologickým průběhem gravidity vyžadující
intenzívní péči. Součástí porodního sálu je i operační sál pro akutní SC s kompletním
anesteziologickým vybavením a novorozenecký reanimační box kompletně vybavený
k resuscitaci novorozence.
Obsazení personální:
 1 lékař L3 nebo L2, či L1, pracující pod odborným dohledem (dozorem) lékaře s II.
atestací nebo euro atestací v oboru gynekologie-porodnictví (vedoucího lékaře
oddělení)
 Porodní asistentka ve směnném provoze + 1 staniční sestra +1 ošetřovatelka na denní
směnu.
Přístrojové vybavení: porodnická polohovací lůžka, operační lampy, operační stůl na
porodnickém operačním sále, anesteziologický přístroj, medicinální plyny, odsávačka, KPR
pomůcky, monitory vitálních funkcí, KTG monitory+ centrální rozvod, ultrazvuk, váhy pro
novorozence, pulzní oxymetry pro dospělého i novorozence, EKG, infuzní pumpa, ohřívačka
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TRF vaků, přenosný fetální Doppler, ohřívačky novorozeneckých plen, výhřevné moduly
na boxech, KTG telemetr
ad. D.
Gynekologický operační sál je umístěn v budově gynekologie a navazuje na oddělení
operativní gynekologie (pooperační oddělení). Je vybaven kompletním instrumentáriem
a přístrojovou technikou pro veškeré spektrum gynekologických operací, včetně operací
endoskopických a také kompletním anesteziologickým vybavením. Na gynekologickém
operačním sále provádíme operace abdominální, vaginální, endoskopické (hysteroskopie,
laparoskopie), urogynekologické (poševní plastiky, TOT plastiky), plánované císařské řezy.
O kvalitě péče svědčí i to, že přes 95 % operací provádíme minimálně invazivně
Přístrojové vybavení: operační lampy, operační stůl, laparoskopická věž, koagulace,
anesteziologický přístroj, medicinální plyny, odsávačky, resuscitační box, monitory vitálních
funkcí, ultrazvuk.
Obsazení personální:
 Dle typu operace 1-3 lékaři L3 nebo L2, či L1, pracující pod odborným dohledem
(dozorem) lékaře s II. atestací nebo euro atestací v oboru gynekologie-porodnictví
(vedoucího lékaře oddělení)
 2 urologové L3 u urogynekologických operací
 1 instrumentářka ve směnném provoze + 1 úseková instrumentářka +1 sálový sanitář
 1 anesteziolog+1 anesteziologická sestra
II. Ambulance:
ad. A.
Registrující gynekologicko-porodnická ambulance Šternberk poskytuje péči v pracovní dny
od 7:00 do 15:30 hod.
1. Provádí preventivní a dispenzární prohlídky žen registrovaných na ambulanci
oddělení.
Dispenzární péče se týká:









žen s onkologickým onemocněním
žen s patologií čípku děložního
žen s děložními myomy
žen s endometriózou
žen s poklesem pánevního dna
žen užívajících kontracepci
žen v období klimakteria
těhotenské péče

2. Provádí prenatální péči těhotných žen
3. Provádí vaginální a abdominální sonografii u žen těhotných i netěhotných
gynekologických pacientek.
4. Slouží, jako indikační ambulance pro pacientky plánované ke gynekologickým
a porodnickým operacím.
5. Slouží jako příjmová ambulance pro lůžkovou část.
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6. Provádí konziliární službu pro pacientky jiných oddělení nemocnice či pro pacientky
jiných zdravotnických zařízení ve spádové oblasti.
7. V době lékařské pohotovosti od 15:30 do 7:00 hod., o víkendu a svátcích je
ambulantní vyšetření prováděno na ambulanci porodního sálu.
Přístrojové vybavení: polohovací gynekologické vyšetřovací křeslo, lehátko, kolposkop,
ultrazvuk, lampa, digitální tonometr, rozvod medicinálních plynů, ambulantní
instrumentarium, KPR pomůcky
Obsazení personální:
 1 lékař L3 nebo L2, pracující pod odborným dohledem lékaře s II. atestací nebo euro
atestací v oboru gynekologie-porodnictví (vedoucího lékaře oddělení)
 1 porodní asistentka
ad. B.
Předporodní a pohotovostní ambulance v budově porodnice navazuje na porodní trakt a je
zde prováděno ambulantní předporodní vyšetření rodiček a příjem rodiček k porodům.
Ambulance také slouží ke gynekologickým vyšetřením v době lékařské pohotovosti od 15:30
do 7:00 hod. a o víkendu a svátcích
Přístrojové vybavení: polohovací gynekologické vyšetřovací křeslo, lehátko, ultrazvuk,
lampa, KTG monitor, ambulantní instrumentarium, rozvod medicinálních plynů, digitální
tonometr
Obsazení personální:
 1 lékař L3 nebo L2, pracující pod odborným dohledem lékaře s II. atestací nebo euro
atestací v oboru gynekologie-porodnictví (vedoucího lékaře oddělení)
 1 porodní asistentka
ad. C.
Registrující gynekologicko-porodnická ambulance Šternberk-pobočka Litovel poskytuje péči
v pondělí od 7:00 do 12:00 hod. a ve středu od 16:00 do 19:00 hod. Ambulance provádí
preventivní a dispenzární prohlídky žen registrovaných na ambulanci oddělení a poskytuje
ambulantní prenatální péči.
Přístrojové vybavení: polohovací gynekologické vyšetřovací křeslo, lehátko, kolposkop,
ultrazvuk, lampa, KTG monitor, ambulantní instrumentarium, digitální tonometr, KPR
pomůcky
Obsazení personální:
 1 lékař L3
 1 porodní asistentka

1. 3. 2021
MUDr. Marek Vaca, MBA
Primář gynekologicko-porodnického oddělení
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