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Prowadzona w Oddziale działalność obejmuje pełen zakres diagnosĘki i leczenia schorzeń
ginekologicznych, położniczych, nowotworów narządów płciowych i chorób piersi.
Wykonywane są zabiegi klasycznej chirurgii ginekologicznej, zabiegi endoskopowe oraz z
zastosowaniem technik małoinwazyjnych.
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. diagnosĘka, leczenie chirurgiczne i chemioterapia nowotworów złośliwych zeńskich narządów

płciowych fiajnika, jajowodu, trzonu macicy, szyjki macicy, pochwy, sromu). diagnosĘka i leczenie chirurgiczne nowotworów łagodnych żeńskich narządów płciowych
. diagnosĘka i leczenie guzów gruczołu piersiowego
. diagnos§ka i leczenie operacyjne w uroginekologiir pełen zakres drobnych diagnosĘcznych i leczniczych zabiegów ginekologicznych
. diagnosĘka i leczenie patologicznych krwawień z narządów płciowych
. diagnosĘka i leczenie ciązy ekotopowej (zachowawcze i operacyjne). diagnosĘka i leczenie chorób przenoszonych drogą płciową
. diagnosĘka i leczenie patologii ciązy

,j,}${§W§ne ępęrąc_ję :. radykalne usunięcie macicy. całkowite usunięcie macicy drogą brzuszną w tym z równoczesnym usunięciem jajników
i jajowodów, sieci większej. limfadenektomia miedniczna i pachwinowo-udowa, usunięcie sieci większej. całkowite usunięcie macicy drogą pochwową

. operacje przydatków macicy metodą klasyczną i laparoskopową. usunięcie mięśniaków macicy metodą klasyczną i laparoskopową. konizacja chirurgiczna szyjki macicy. usunięcie sromu (proste i radykalne). operacje korekcyjne wad narządów płciowych

. operacje zaburzeń staĘki narządów płciowych, w tym operacje z zastosowaniem materiałów
syntetycznych (taŚmy, siatki). operacje histeroskopowe: usunięcie polipa endometrialnego, mięśniaków, przegrody macicy,
resekcja endometrium. laparoskopia i histeroskopia diagnosĘczna oraz operacyjna
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. biopsja sromu/ pochwy, szyjki macicy, endometrium. elektrokonizacja szyjki macicy. ostrzykiwanie cewki moczowej w nietrzymaniu moczu. termoablacjaendometrium. usunięcie łagodnych zmian sromu. biopsja piersi BACC. biopsja mammotomiczna. histerosalpingografia (HSG)
. punkcja jamy otrzewnej diagnosĘczna i obarczająca
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