GYNEKOLOGICKÁ
OPERATIVA 2013 a 2014

zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

Objednání k operaci
● operační řešení indikuje ošetřující gynekolog
● objednání k operaci se provádí denně od 7:30 do 8:00 na
gynekologické ambulanci
● s sebou je nutné mít doporučení k operaci a průkazku
zdravotní pojišťovny
● k internímu předoperačnímu vyšetření se pacientky
dostaví na II. interní ambulanci denně mezi 7:30 a 8:00
(bez objednání)

Jaké operace provádíme?
Provádíme celé spektrum operací s vyjímkou rozsáhlých
onkogynekologických výkonů:
● ošetření lézí zevního genitálu a čípku děložního
● hysteroskopie (prohlédnutí dutiny děložní kamerou), kyretáže,
interupce
● operační a diagnostické laparoskopie
● hysterektomie (odstranění dělohy)
● výkony řešící močovou inkontinenci, plastiky pochvy a pánevního dna

Délka hospitalizace u jednotlivých výkonů
● malé a ambulantní výkony (hysteroskopie, kyretáže, ošetření
genitálních bradavic, interupce, revize dutiny děložní po
spontánním potratu – 1 den
● ošetření děložního čípku a urogynekologické pásky pro řešení
inkontinencemoči – 2 dny
● diagnostické laparoskopie a operační laparoskopie - 3–5 dní
● císařský řez – 5 dní
● hysterektomie - 5 dní

Počty jednotlivých operací v letech 2013 a 2014
2014

2013
diagnostická hysteroskopie

154

diagnostická hysteroskopie

266

operační hysteroskopie

76

operační hysteroskopie

101

konizace čípku

66

konizace čípku

71

malé výkony

239

malé výkony

255

❏ diagnostická hysteroskopie = prohlédnutí dutiny děložní kamerou, odběr vzorků sliznice
❏ operační hysteroskopie = prohlédnutí dutiny děložní kamerou, odstranění polypu, myomu,
srůstů...
❏ konizace čípku = ošetření čípku děložního pro přednádorové změny aj.
❏ malé výkony = kyretáž, interupce, revize po spontánním potratu, excize z vulvy, pochvy,
čípku, zavedení a vyndání tělíska, odstranění genitálních bradavic, odstranění cysty
Bartoliniho žlázy aj.

Počty jednotlivých operací v letech 2013 a 2014
2013

2014

laparoskopie diagnostická - bez výkonu 7

laparoskopie diagnostická - bez výkonu 9

laparoskopické odstranění vaječníků

28

laparoskopické odstranění vaječníků

36

44

jiné výkony na vaječnících a
vejcovodech (odstranění cyst,
sterilizace aj.)

41

operace pro neplodnost
(laparoskopie, hysteroskopie,
průchodnost vejcovodů)

23

operace pro neplodnost
(laparoskopie, hysteroskopie,
průchodnost vejcovodů)

29

laparoskopické rozrušení srůstů

19

laparoskopické rozrušení srůstů

18

laparoskopické odstranění myomů

3

laparoskopické odstranění myomů

5

jiné výkony na vaječnících a
vejcovodech (odstranění cyst,
sterilizace aj.)

Počty jednotlivých operací v letech 2013 a 2014
2013

2014

laparoskopické odstranění dělohy (s
plastikami a nebo bez plastik pochvy)

55

laparoskopické odstranění dělohy (s
plastikami a nebo bez plastik pochvy)

68

laparoskopické odstranění dělohy
s odstraněním pánevních uzlin

1

laparoskopické odstranění dělohy
s odstraněním pánevních uzlin

2

odstranění dělohy vaginálně (s
plastikami a nebo bez plastik pochvy)

37

odstranění dělohy vaginálně (s
plastikami a nebo bez plastik pochvy)

30

odstranění dělohy z břišního řezu

9

odstranění dělohy z břišního řezu

4

plastiky pochvy pro sestup

6

plastiky pochvy pro sestup

10

odstranění vaječníků z břišního řezu

0

odstranění vaječníků z břišního řezu

3

Počty jednotlivých operací v letech 2013 a 2014
2013
pásky k řešení inkontinence
moči

2014
3

pásky k řešení inkontinence
moči

6

operace mimoděložního
těhotenství

5

operace mimoděložního
těhotenství

6

odstranění zevních rodidel
pro zhoubné onemocnění

1

odstranění zevních rodidel
pro zhoubné onemocnění

2

odstranění slepého střeva

8

odstranění slepého střeva

10

Komplikace operací
V roce 2014 jsme provedli celkem 972
operací, nějaká komplikace se vyskytla v
1,4 %

V roce 2013 jsme provedli celkem
784 operací, nějaká komplikace
se vyskytla v 1,9 %
konverze laparoskopie na
8
1%
laparotomii (řez)

konverze laparoskopie na
laparotomii (řez)

5

0,5%

poranění dělohy při
hysteroskopii

0,5%

poranění dělohy při
hysteroskopii

5

0,5%

poranění močového
měchýře při operaci

3

0,3%

poranění močovodu při
operaci

1

0,1%

4

poranění močového
měchýře při operaci

2

0,25%

poranění močovodu při
operaci

0

0%

poranění střeva při operaci 1

0,12%

poranění střeva při operaci 0

0%

Naše cíle
●
●
●
●
●

krátká objednací doba na operaci
krátká doba hospitalizace
osobní přístup
ochrana soukromí pacientky
minimální invazivita výkonů

Děkujeme za projevenou důvěru!

