CHIRURGIE
NEMOCNICE SEDLČANY

P

oskytujeme léčbu v režimu tzv. jednodenní péče na lůžku. Jde o postup
léčby s maximálním využitím moderních zdravotnických technologií,

který zkracuje délku hospitalizace. Díky tomu můžete čas pooperační
rekonvalescence trávit v domácím prostředí v péči svých blízkých. A nemusíte
mít obavy – pokud to rozsah výkonu nebo váš momentální stav vyžaduje,
je hospitalizace prodloužena po dobu potřebnou k léčení.
Čekací doby jsou minimální, objednání k operacím je možné i bez doporučení.
Chirurgická ambulance, specializované poradny, stejně jako široké spektrum
prováděných operačních výkonů, je vám k dispozici.

MODERNĚ VYBAVENÉ
OPERAČNÍ SÁLY
NA VŠECH POKOJÍCH
ZDARMA PŘÍSTUP NA INTERNET
MOŽNOST UBYTOVÁNÍ
NA NADSTANDARDNÍM
JEDNOLŮŽKOVÉM POKOJI
- WC, SPRCHA, TV

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ A NADSTANDARTNÍ
LÉČEBNOU PÉČI v elektivním spektru
všeobecné chirurgie, ortopedie a urologie

étsilaiceps íšpeljeN

Laparaskopické elektivní (plánované) operace žlučníku,
kýl, chronického zánětu apendixu, rozrušení srůstů,
diagnostické laparoskopie
Operace křečových žil (varixů) – včetně nejmodernější
a nejšetrnější metody – radiofrekvenční ablace
Operace hemoroidů – včetně miniinvazivní metody – HAL
Urologické operace – fimosy, hydrokély, biopsie
prostaty, orchiektomie, varikokély
Ortopedické operace – artroskopie kolene, ramene
a hlezna – diagnostické a rekonstrukční,
operace deformit nohou a prstů
Další široké spektrum výkonů – např. odstranění
podkožních a kožních útvarů, operace nezhoubných
útvarů prsu, šití šlach
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N

aši odborníci vám poskytnou vyšetření a poradí,
jaká alternativa léčby je pro Vás ta nejvhodnější.

Chirurgická ambulance
Mammární poradna
Flebologická (žilní) poradna
Proktologická ambulance
Endoskopická ambulance
Urologická ambulance
Kýlní poradna
Ortopedická ambulance

ODSTRANĚNÍ KŘEČOVÝCH ŽIL NEJMODERNĚJŠÍ
METODOU RADIOFREKVENČNÍ ABLACE

Nejlepší specialisté

D

íky nové metodě a špičkovým odborníkům vám
nabízíme odstranění křečových žil tou nejméně
invazivní a téměř bezbolestnou metodou – radiofrekvenční ablací. Křečové žíly mohou ohrozit vaše zdraví
a dlouhodobé zanedbávání léčby může vést až k žilní
trombóze nebo bércovým vředům. Nenechte věci dojít
tak daleko a využijte služeb našich specialistů z chirurgického oddělení.
VÝHODY RADIOFREKVENČNÍ ABLACE:
Po zákroku ve většině případů nevznikají modřiny
a otoky
Brzký návrat do běžného pracovního tempa
Návratnost křečových žil při použití této metody
je 3 %, oproti tomu u klasické metody se toto
onemocnění vrátí až v 10 % případů

OPERACE HEMOROIDŮ MINIINVAZIVNÍ
METODOU HAL

Nejlepší specialisté

P

ředstavujeme vám unikátní novou miniinvazivní
metodu k léčení hemoroidů, kdy s pomocí přístroje
HAL – Doppler a jeho ultrazvukové sondy chirurg
vyhledá přívodné tepny zásobující hemoroidy a tyto
tepny podváže. Tím dojde ke zmenšení až vymizení
hemoroidů. Díky této metodě, která je v podstatě
nebolestivá, můžete ještě v den operace nebo první
pooperační den odejít domů. Další den po propuštění
budete moci vykonávat své zaměstnání.
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MEDITERRA - Sedlčany, s.r.o.

Tel.: 318 841 561

Tyršova 161, 264 01 Sedlčany

Fax.: 318 841 516

www.nemocnice-sedlcany.cz
facebook.com/nemocnice.sedlcany

Mobil : 602 273 365
E-mail: chirurgie@mediterra-sedlcany.cz

Nejlepší volba pro zákrok.

