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SPOJTE SVŮJ LÁZEŇSKÝ POBYT S OPERACÍ 
VE ŠPIČKOVÉ PRIVÁTNÍ NEMOCNICI

Výhodná kombinace operačního zákroku a monitorované rekonvalescence v lázních. 

Ve spolupráci s privátní klinikou nabízíme vybrané miniinvazivní operační zákroky prováděné 
zkušeným personálem na špičkové úrovni. Po schválení indikace na základě pacientova medical 
reportu je potvrzen pobyt v lázních a termín operace. Po příjezdu do lázní je klient optimálně 
připravován na operační výkon, provede se vstupní lékařská prohlídka, doplňující předoperační 
vyšetření a pohovor s operatérem a anesteziologem na klinice. Další rekonvalescence probíhá 
v lázeňském hotelu s individuálním rehabilitačním programem a kontrolou lékaře. Před 
ukončením pobytu se uskuteční závěrečná lékařská kontrola.

OPERACE MOČOVÉ 
INKONTINENCE

Operací dochází ke změně anatomických 
poměrů pod močovým měchýřem zavede-
ním speciální pásky pod močovou trubici. 
Močová trubice tak zůstává uzavřena a zabrá-
ní nechtěnému úniku moči i během náhlých 
pohybů, při kašli a kýchnutí. Výkon se provádí 
v místním znecitlivění.

Předpokládaná doba hospitalizace: 2 dny. 

Kontrola lékařem v lázeňském hotelu se 
provádí 7. pooperační den.

Doba operace: obvykle 30 min.

Nutnost lékařské konzultace: operaci dopo-
ručuje odborný lékař při nedostatečném efek-
tu „rehabilitační“ léčby, zaslání medical repor-
tu pro určení termínu operace, konzultace na 
klinice.

Přínos: ideální spojení s lázeňskou péčí, kdy 
i přes pacientovo úsilí nedochází k dostateč-
nému efektu. Po operačním výkonu je vhodné 
dále pokračovat v rehabilitaci pánevního dna 
pod odborným dohledem pro urychlení zota-
vení.

PLASTIKA TŘÍSELNÉ KÝLY 
LAPAROSKOPICKY

Během laparoskopického výkonu v celkové 
anestezii se upevní speciální síťka v oblasti 
třísla, která zabraňuje novému vzniku kýly. Po 
operaci zůstávají typicky 3 jizvy o velikosti cca 
1-2 cm. 

Předpokládaná doba hospitalizace: 2 dny.

Kontrola lékařem v lázeňském hotelu se 
provádí 7. pooperační den.

Doba operace: obvykle 60 min.

Nutnost lékařské konzultace: zaslání medical 
reportu pro určení termínu operace, konzul-
tace na klinice.

Přínos: laparoskopická operace výrazně 
snižuje pooperační bolestivost a zkracuje 
rekonvalescenci.
Velkou výhodou je spojení s lázeňským poby-
tem pro podporu hojení ran a celkový odpo-
činek pro urychlení zotavení.

ODSTRANĚNÍ KŘEČOVÝCH ŽIL 
NA DOLNÍCH KONČETINÁCH

Výkon je možné provádět v celkové či místní 
anestezii (znecitliví se pouze dolní končetiny), 
během operace se odstraní část nebo celá 
povrchová žíla na stehně a lýtku z kožního 
řezu pod tříslem (cca 5 cm dlouhý) a nad kot-
níkem (cca 3 cm dlouhý). Další jizvy velikosti 
cca 1 cm zůstávají dle rozmístění změněných 
(rozšířených, vinutých) žil na dolní končetině. 

Předpokládaná doba hospitalizace: 2 dny při 
operaci jedné dolní končetiny, 3 dny v přípa-
dě obou dolních končetin.

Kontrola lékařem v lázeňském hotelu se 
provádí 7. pooperační den.

Doba operace: obvykle 60 – 120 min.

Nutnost lékařské konzultace: zaslání medical 
reportu pro určení termínu operace, konzul-
tace na klinice, předoperační ultrazvukové 
vyšetření žilního systému dolních končetin 
u domácího lékaře a kontrolní vyšetření na 
klinice před operací .

Přínos: pobyt v lázních výrazně zrychluje 
zotavení a podporuje hojení operačních ran.
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SWISS MED CLINIC PŘEDSTAVUJE ODDĚLENÍ 
VŠEOBECNÉ CHIRURGIE, KTERÉ ZAJIŠŤUJE 
PROVEDENÍ VŠECH TYPŮ VÝKONŮ 
SPADAJÍCÍCH DO OBLASTI JEDNODENNÍ 
CHIRURGIE.

•  Moderní operační sály s dostatečným 
prostorem pro personál i pacienty

•  Náročnější výkony či jakékoliv komplikace 
řešeny na jednotce intenzivní péče s trvalou 
dostupností  lékaře i operatéra

•  Zkušený zdravotnický personál trvale k dispozici 
pro Vaše potřeby

•  Moderní pokoje s příslušenstvím pro Váš 
komfort po operaci

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a.s., 
NEJLEPŠÍ LÁZEŇSKÁ SPOLEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY 
V ROCE 2010, SI VÁM V NÁDHERNÉM PROSTŘEDÍ 
LÁZEŇSKÝCH PARKŮ A KOLONÁD DOVOLUJE 
NABÍDNOUT:

•    Architektonicky unikátní lázeňské hotely 
Nové Lázně*****, Centrální Lázně****,  

Maria Spa Courtyard****, Hvězda****, Pacifi k****, 

Butterfl y****, Vltava***, Labe***, Svoboda***.

•  Klasické léčebné a preventivní pobyty.

•  Lázeňské procedury využívající přírodní léčivé 
zdroje – minerální prameny, přírodní léčivý Mariin 
plyn a slatinu při léčbě onemocnění pohybového 
aparátu, ledvin a močových cest, dýchacích cest, 
gynekologických a metabolických onemocnění.

HOTEL NOVÉ LÁZNĚ *****


