Výroční zpráva FN Olomouc 2015 za Porodnicko Gynekologickou kliniku:
Obsažené údaje za uplynulý rok:

1) V roce 2015 se na Porodnicko gynekologické klinice narodilo 2331 dětí, což
představuje stále nejvyšší počty dětí za posledních 30 let, a to při velmi nízké
perinatální úmrtnosti z celosvětového pohledu
2) Zavedení nové diagnostické metody – od roku 2015 provádíme na porodním sále
přímé odběry plodové vody k vyloučení nitroděložní infekce u hrozících předčasných
porodů. Tímto způsobem můžeme ve vybraných případech prodlužovat těhotenství a
tak zvyšovat šance předčasně narozených dětí na úspěšnou poporodní adaptaci.
3) S ohledem na rostoucí průměrný věk rodiček na naší porodnici a narůstající riziko
operačního odstranění dělohy po porodu pro silné krvácení jsme v roce 2015 zavedli
v indikovaných případech plánované provádění císařských řezů na hybridním
operačním sále. Císařský řez je pak prováděn ve spolupráci s invazivními radiology až
po profylaktickém zavedení embolizačních katetrů do pánevního krevního řečiště..
4) V roce 2015 bylo na Por.Gyn. klinice provedeno 50 gynekologických robotických
operací a stali jsme se v tomto roce největším robotickýcm gynekologickým centrem
v ČR.
5) V Centru asistované reprodukce jsme v roce 2015 provedli nejvíce léčebných „in
vitro“ cyklů s embryo transferem. Úspěšně jsme zavedli jsme metodu vitrifikace
oocytů a v rámci investic jsme zakoupili laser, který nám v tomto roce umožní zavést
metodu preimplantační diagnostiky.
6) V rámci Centra fetální medicíny jsme „Kombinovaný screening v I.trimestru
těhotenství“ jako jedno z mála pracovišť v ČR rozšířili v roce 2015 o screening
těhotenství s rizikem rozvoje preeklampsie a růstové restrikce plodu.
7) V onkogynekologické centru jsme v roce 2015 ošetřili historicky nejvíce pacientek se
zhoubnými ženskými nádory.
8) V roce 2015 jsme ošetřili historicky nejvíce žen s močovou inkontinencí pomocí
tahuprosté pásky.
9) Porodnicko gynekologická klinika se v roce 2015 podílela na organizování 24.
Konference Sekce gynekologické endoskopie v říjnu v Olomouci; Konference
Fetomaternální medicíny v Olomouci; Laparoskopického workshopu v Hradci
Králové; II. Společné konference české a slovenské gynekologické a porodnické
společnosti v Brně; Kurzu klešťového porodu v Olomouci; Certifikovaného kurzu
ČGPS Prenatální péče o vícečetná těhotenství a Dopplerovského hodnocení ve
fetálních a placentárních cévách v Olomouci.
10) Díky investici do učeben Centesima se nám v roce 2015 podařilo výrazným způsobem
zkvalitnit výuku porodnictví a gynekologie.
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