INTERNÍ ODDĚLENÍ
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech
úrovních, tzv. diferencovaná péče:
 na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty
 na lůžkách standardních lůžkových stanic interního oddělení
 na lůžkách standardní lůžkové stanice s možností monitorování elektrokardiogramu na 10ti
lůžkách - intermediární péče
Zdravotnická činnost je věnována celému spektru interních onemocnění
 kardiovaskulárních, včetně akutních koronárních příhod, akutních neurologických
onemocnění. Je prováděno základní monitorování EKG, dech, tlak krevní, saturace O2,
měření pravostranných srdečních tlaků a tlaku v zaklínění, oxygenoterapie, akutní vyšetření
echokardiogtrafické na lůžku JIP, fibrinolytické léčba, dočasné kardiostimulace, punkce
periferních i centrálních žil, tepen, punkce pleurální, perikardiální, lumbální, ascitu. Z dalších
vyšetření provádíme elektrofyziologické vyšetření sinusového uzlu, Hisova svazku (tzv. malou
elektrofyziologii), klidovou a zátěžovou echokardiografii, funkční vyšetření - bicyklovou
ergometrii, HUT, Holter EKG 24 hodin, připravujeme 48 hodin a Holter TK, variabilitu tepové
frekvence. Akutní diagnostika žilních toků Dopplerem
 trvalá kardiostimulace: kardiologická, chirurgická část, trvalé sledování pacientů
s implantovaným kardiostimulátorem, programování stimulátorů
 akutní cévní mozková onemocnění - polymorbidní nemocní
 metabolických onemocnění a poruchy vnitřního prostředí
 nefrologických onemocnění v součinnosti s dialyzačním střediskem péče o akutně
dialýzované, chronicky dialýzované vyžadující intermitentní hospitalizaci
 gastroenterologických onemocnění v součinnosti s endoskopickým pracovištěm,
organizačně patřícím pod gastronterologickou ambulanci se samostatným primariátem,
provádějícím gastroskopie, duodenoskopie, ERCP, papilosfincterotomie, rektoskopie,
kolonoskopie, biopsie jater, endobiopsie, polypectomie, skopie žluč cest a drenáže žlučových
cest
 krevních chorob, sternální punkce
 symptomatická léčba a diagnostika onkologických onemocnění ve spolupráci s oddělením
radiační onkologie, které pracuje v ambulantním režimu
 intoxikacím lehkého a středně těžkého stupně bez poruch vitálních funkcí
 revmatologických onemocnění
 dále febrilním nejasným onemocněním k prvotní diagnostice onemocnění
 onemocněním a nejasným stavům k diferenciální diagnostice
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INTERNÍ ODDĚLENÍ
Ambulance na poliklinice
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Tato ambulance zajišťuje kompletní interní péči o chronické neakutní pacienty Spektrum
služeb:






interní vyšetření konsiliární pro ambulantní složku praktických lékařů
předoperační interní vyšetření
dispenzární péče o nemocné s vnitřními chorobami
popisy EKG
laboratorní vyšetření
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INTERNÍ ODDĚLENÍ
Cévní ambulance
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Specializovaná ambulance zajišťující péči o pacienty s onemocněním cév
Spektrum služeb:






specializované cévní vyšetření
ultrazvuk žilního systému
ultrazvuk tepenného systému
Doppler
příprava pacientů k invazivním výkonům
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INTERNÍ ODDĚLENÍ
Diabetologická ambulance
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Specializovaná ambulance zajišťující veškerou ambulantní péči o pacienty s diabetem
mellitem, včetně komplikací
Spektrum služeb:






diagnostická, terapeutická a dispenzární péče o pacienty s diabetes mellitus
zachycení komplikací diabetu a jejich následná péče ve spolupráci s příslušnými specialisty
laboratorní odběry se zaměřením na etiologii, typ a komplikace diabetu mellitu
konziliární služba
edukační činnost
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INTERNÍ ODDĚLENÍ
Endokrinologická ambulance
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Ambulance zajišťuje veškerou péči o nemocné s endokrinními chorobami
Spektrum služeb:






vyšetření a dispenzární péče se zaměřením na hormonální, metabolickou problematiku
nemocných
laboratorní odběry se zaměřením na endokrinologii vč. zátěžových a funkčních testů
konziliární služba
punkce a sonografie štítné žlázy
edukační činnost
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INTERNÍ ODDĚLENÍ
Endokrinologická, osteologická
a metabolická ambulance
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Ambulance zajišťuje veškerou péči o nemocné s endokrinními chorobami, osteopatiemi
a metabolickými chorobami hromadného výskytu.
Spektrum služeb:






vyšetření a dispenzární péče se zaměřením na hormonální, metabolickou a osteologickou
problematiku nemocných
laboratorní odběry se zaměřením na endokrinologii vč. zátěžových a funkčních testů
konziliární služba
punkce a sonografie štítné žlázy
edukační činnost
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INTERNÍ ODDĚLENÍ
Kardiologická ambulance I.
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Jedná se o kardiologickou ambulanci se spektrem kardiologických pacientů.
Spektrum služeb:






ambulantní péče o chronické kardiologické pacienty
konsiliární vyšetření nemocných s kardiologickou problematikou pro potřeby praktických
lékařů
popisy EKG
laboratorní odběry, včetně BNP, INR
KPR na poliklinice
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INTERNÍ ODDĚLENÍ
Kardiologická ambulance II.
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Jedná se o kardiologickou ambulanci se specializovanou péčí o kardiologické pacienty
Spektrum služeb:










specializovaná kardiologická ambulantní péče o pacienty, s komplikovaným kardiologickým
onemocněním
péče o pacienty s kardiostimulátory
echokardiografické vyšetření o transthorakální o jícnové o zátěžové
zátěžová bicykloergometrie
EKG 24. hod Holter
TK 24. hod Holter
test na nakloněné rovině
popisy EKG
laboratorní odběry, včetně BNP
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INTERNÍ ODDĚLENÍ
Příjmová ambulance
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Ambulance poskytuje péči pacientům s vnitřními chorobami, zajišťuje jejich akutní ošetření a
rozhoduje o přijetí na interní oddělení.
Hlavní spektrum služeb:







příjem plánovaných pacientů
ošetřování akutních pacientů
ÚPS
konziliární služba pro nemocnici
popisy EKG
laboratorní odběry
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