Kontakty
›› Stomická péče
Stomická poradna zajišťuje
informace a rady o zacházení
se stomiemi, ošetřování
komplikovaných stomií, poskytuje
a doporučuje vhodné stomické
pomůcky zejména pacientům
po ukončení hospitalizace na
chirurgickém oddělení.

Jak se k nám dostanete?
Tramvaj č. 12, 15, 20, 22 - zastávka Malostranské
náměstí, dále pak minibusem č. 192 (zastávka je
umístěna na rohu náměstí a Mostecké ulice) do
zastávky Nemocnice pod Petřínem.
Parkování v areálu nemocnice
– v provozu denně 6.00 až 22.00.

Jsme akreditovaným pracovištěm
MZ ČR a držitelem akreditace kvality
a bezpečnosti nemocnic SAK ČR

›› Drobné výkony kosmetické
chirurgie
Odstranění pigmentových
znamének, tukových bulek, ateromů
apod.
›› Úrazová chirurgie
Artroskopické výkony a chirurgická
léčba nekomplikovaných úrazových
stavů.

CHIRURGICKÉ
ODDĚLENÍ

Chirurgické oddělení
tel: +420 257 197 111 ústředna
+420 257 197 319 recepce, příjem
ambulantních pacientů
+420 257 197 177 sekretariát
e

chirurgie@nmskb.cz

Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
Vlašská 36, 118 33 Praha 1 – Malá Strana

www.nmskb.cz

Čeká Vás operace?
Zdravotním problémům se v životě
nevyhne nikdo z nás. Některé z nich je
možné řešit pouze chirurgicky. Ať jde
o operace kosmetického rázu či rozsáhlé
resekční výkony, vždy se u pacienta
dostaví i určitý pocit strachu či nejistoty
z průběhu a výsledku operace.
Úlohou chirurgů není pouze provést
potřebný výkon, ale i poskytnout
pacientovi dostatek informací
o onemocnění a samotné operaci,
odpovědět na jeho otázky a zbavit jej
mnohdy zbytečných obav.
Na našem oddělení se snažíme
o otevřenou a vstřícnou komunikaci
s pacienty. Uvědomujeme si, že pokud
získáme pacientovu důvěru a dopřejeme
mu vlídný přístup zdravotnického
personálu v klidném prostředí, pak
se můžeme společně těšit na zdárný
výsledek operace.

Co děláme?

Jaké zákroky provádíme

›› Diagnostická a léčebná péče
v chirurgii zažívacího traktu, v kýlní
chirurgii, chirurgii varixů dolních
končetin, chirurgii konečníku
a úrazové chirurgii

›› Laparoskopické operace
Laparoskopické výkony se
vyznačují svojí šetrností, malou
invazivitou, velmi krátkým pobytem
v nemocnici a zkrácenou dobou
rekonvalescence. Provádíme
laparoskopické operace břišní
kýly, trávicí trubice, tlustého střeva
a konečníku.

›› Specializované KÝLNÍ CENTRUM
›› Specializované CENTRUM CHIRURGIE
STŘEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ
›› Drobné kosmetické výkony

›› Kýlní chirurgie
Zajišťujeme komplexní péči
o pacienty s kýlou včetně
operačních řešení všech druhů
kýl – tříselné, pupeční, kýly v jizvě
a břišní kýly.

MUDr. Vladimír Vykus
Primář Chirurgického oddělení

Profesionální péče
›› Kvalifikovaný a zkušený tým
lékařů, chirurgů a zdravotních
sester
›› Vstřícný a laskavý přístup
a respekt k potřebám pacientů
›› Příjemné prostředí, odborné
zázemí celé nemocnice

›› Chirurgie zažívacího traktu
Nabízíme operace orgánů
zažívacího traktu – operace žlučníku
a žlučových cest, slepého střeva,
operace na tenkém a tlustém
střevě, operace žaludku aj.

Moderní a bezpečná medicína
›› Zaměření na šetrnou
laparoskopickou chirurgii
›› Moderní a bezpečné zdravotnické
technologie
›› Standardní i nadstandardní pokoje
›› Součástí oddělení jsou ambulance
a specializované poradny

›› Operace v oblasti konečníku
Operační léčba hemoroidů,
abscesů a píštělí.
›› Operace křečových žil
Provádíme diagnostiku a léčbu
pacientů s cévním onemocněním,
a to zejména s varixy dolních
končetin před i po operačních
zákrocích.

