
MUDr. Soběslav Uhlíř 
Ženská ambulance 

Okružní 961, Třebíč 674 01 
www.gynekologietrebic.cz 

 

Minimá lně  invázivní  chirurgiě 
v ámbulántní m provozu 

            

           Vývoj nových medicínských technologií na konci minulého století přinesl revoluční změny aplikací 

principů minimálně invazivní chirurgie do řady lékařských oborů. Zavedení laparoskopie i hysteroskopie 

do široké klinické praxe umožnilo mnoha ženám absolvovat úspěšně operační léčbu chorob reprodukčního 

systému při sníženém perioperačním stresu a rychlejší rekonvalescenci. Pod těmito pojmy je míněna 

invazivní nitrobřišní a nitroděložní diagnostika a při patologickém nálezu navazuje operační výkon v jedné 

anestezii nebo s odstupem času. Základním cílem minimálně invazivní chirurgie je zejména výrazné snížení 

poškození tkání, které přímo nesouvisí s operovaným orgánem, a uplatnění principů mikrochirurgie. 

ENDOSKOPIE - vyšetření dutých orgánů zrakem pomocí tenkých optických systémů, současně lze ve 

většině případů provádět i operační výkony.  

(Příklady: laparoskopie – vyšetření dutiny břišní, hysteroskopie – vyšetření dutiny děložní, bronchoskopie - vyšetření dýchacích 

cest, gastroskopie - vyšetření žaludku, rektoskopie - vyšetření konečníku, cystoskopie - vyšetření močového měchýře, artroskopie - 

vyšetření kloubu, atd.) 

GYNEKOLOGICKÁ  ENDOSKOPIE V AMBULANTNÍM  PROVOZU 

HYSTEROSKOPIE 

DIAGNOSTICKÁ HYSTEROSKOPIE - vyšetření dutiny děložní zrakem pomocí tenkých optických 

systémů (hysteroskopů). 

OPERAČNÍ  HYSTEROSKOPIE - při nálezu v dutině děložní, který není normální (je tedy abnormální, 

patologický) můžeme někdy pokračovat okamžitě operačním výkonem, který vede k úpravě nenormálního 

nálezu. Synonyma pro operační hysteroskopii jsou: „See and Treat“ hysteroskopie („vidět, poznat, 

diagnostikovat a léčit“), transcervikální chirurgie. 

Toto privátní ambulantní zařízení se věnuje kromě hysteroskopie i klasické ambulantní chirurgii. 

Máme výborné podmínky pro pobyt pacientky v rámci jednodenní chirurgie („office, outpatient režim“). 

Operační sál je vybaven instrumentáriem firmy Medin, operačním hysteroskopem WOLF průměru 4 mm 

s koagulací ERBE VIO a dalšími přístroji firmy Cheirón. 

Výkony jsou prováděny v lokální, případně celkové anestezii. Volbu a vhodnost ambulantní celkové 

anestezie schvaluje anesteziolog. K dispozici je jedno dospávací lůžko. Anestezii a postanestetický dohled 

zajišťuje atestovaný specialista v oboru anestezie a intenzivní medicína s kvalifikovanou zdravotní sestrou. 

http://www.gynekologietrebic.cz/


KLASICKÉ  GYNEKOLOGICKÉ  ZÁKROKY 

Odstranění patologických útvarů ze zevních rodidel (např. bradavice, nádorovité útvary, cysty apod.) 

Kyretáž dutiny děložní (odstranění děložní sliznice v případě nepravidelného krvácení nebo podezřelých 

ultrazvukových nálezů v dutině děložní) 

Revize po spontánním potratu za účelem odstranění zbytků plodového vejce 

Interrupce při ukončení těhotenství na vlastní žádost 

Ve spolupráci s Bayer HealthCare nabízíme také diagnostiku a řešení komplikací spojených se 

zavedením IUS Mirena. Záměrem je patologii vyřešit a IUS Mirena ponechat. Jedná se zejména o tyto 

indikace a zákroky: 

1) Dislokace IUS Mirena – repozice, reinzerce 

2) Inzerce IUS Mirena v celkové anestezii (stenóza hrdla, možnost komplikací, přání pacientky, 

neúspěšná inzerce aj.) 

3) Nepravidelné děložní krvácení – diagnostika, biopsie 

4) Bolesti 

5) Neúspěšná slepá extrakce 

 

Postup: 

Popsat problém telefonicky, osobně nebo emailem. Také můžete níže uvedený kontakt dát pacientce, která 

se sama objedná. Informované souhlasy i anesteziologický dotazník jsou na webu. Vytiskněte a dejte je 

pacientkám k vyplnění a seznámení s pokyny před a po výkonu. Vyplněný anesteziologický dotazník 

oskenujte a vložte do schránky, která Vám bude zřízena. 

Link: https://www.gynekologietrebic.cz/2-provoz-zakrokoveho-operacniho-salku.html 

 

Kontakty: 

1) MUDr. Soběslav Uhlíř, Ženská ambulance, Okružní 961, 674 01 Třebíč 

2) Pevná linka: 568 851 100 

3) Mobil: 606 634 961 (24 hodin) 

4) email : uhlir@gynekologietrebic.cz 

5) anesteziolog, email: svoboda@gynekologietrebic.cz 
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