PLICNÍ ODDĚLENÍ
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE
Ambulance
Poskytuje ambulantní diagnostickou a léčebnou péči pacientům s nemocemi dýchacího
ústrojí. Zajišťuje akutní ošetření i dispenzární péči u chronicky nemocných.
Součástí ambulance je i kalmetizace (očkování proti TBC, prevence).


















komplexní plicní ambulantní vyšetření
příjem pacientů na lůžkové oddělení
ošetřování akutních pacientů
dispenzární péči o pacienty s chronickým onemocněním dýchacích cest (CHOPN,
asthma bronchiale, plicní fibrozy, sarkoidosy, pacienty s respirační insuficiencí,
o pacienty s tbc v anamnese)
diagnostika a léčba nespecifických a specifických plicních zánětů (především
pneumonií)
diagnostika a zajištění léčby nádorů dolních dýchacích cest a pleury
vyšetření kontaktů s tbc včetně provedení tuberkulínové zkoušky (MXII)
kalmetizace: očkování dětí proti tbc dle očkovacího kalendáře
funkční vyšetření plic:
o spirometrie křivka průtok-objem
o bronchodilatační testy
o bronchokonstrikční testy
o bodypletysmografie s difusí
o 6-ti minutový test chůzí (6-MWT)
o oxymetrie (vyšetření krevních plynů)
endoskopie dýchacích cest: včetně odběru materiálu - brushing, forceps biopsie,
aspirace, perbronchiální biopsie, výplach bronchu, transbronchiální plicní biopsie,
bronchoalveorální laváže, odstranění cizího tělesa
hrudní punkce: evakuační i diagnostické
inhalační léčba (s mukolytiky, bronchodilatačními léky)
oxygenoterapie (inhalace kyslíku)
ambulantní infusní bronchodilatační terapie
posudková činnost u nemocí plic
konziliární činnost pro ostatní oddělení

nemocniceprostejov.agel.cz

Lůžková část
Na TRN oddělení poskytujeme péči pacientům s nemocemi dýchacího ústrojí, které vyžadují
hospitalizaci. Hospitalizujeme pacienty s akutním i chronickým onemocněním dospělého
věku.


diagnostická a léčebná péče nejčastěji o pacienty:
o s obstrukcí dýchacích cest: CHOPN, asthma bronchiale
o záněty plic: nejčastěji pneumonie
o nádory dolních dýchacích cest a pleury
o jiné, méně časté onemocnění dýchacích cest
o komplexní vyhodnocení indikace k diagnostickým a léčebným chirurgickým
zákrokům



specializované výkony:
o funkční vyšetření plic:
 spirometrie křivka průtok-objem
 bronchodilatační testy
 bronchokonstrikční testy bodypletysmografie s difusí
 6-ti minutový test chůzí (6-MWT)
 oxymetrie (vyšetření krevních plynů)
o endoskopie dýchacích cest: včetně odběru materiálu - brushing, forceps
biopsie, aspirace, perbronchiální biopsie, výplach bronchu, transbronchiální
plicní biopsie, bronchoalveorální laváže, odstranění cizího tělesa,
o hrudní punkce: evakuační i diagnostické o core-cut biopsie plic se zaměřením
na CT
o inhalační léčba (s mukolytiky, bronchodilatačními léky)
o oxygenoterapie (inhalace kyslíku) včetně indikace dlouhodobé domácí
oxygenoterapie u pacientů s respirační insuficiencí o infusní bronchodilatační
terapie
o konziliární činnost pro ostatní oddělení
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