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Gynekológii kliniku v izraelského Assuta

nemocničné oddelenie
gyniatrics

Gynekológii JE veda o ženskej telo, ktore sa sklada z dvoch
hlavných casti - gynekológia pôrodníctvo. Pôrodníctvo sa
špecializujú na diagnostiku Liečenie patologických stavové
tehotenstva, od poňatie končiac popôrodných obdobiami.
Gynekológii v užšom slova zmysly - je veda o prevencia,
diagnostika Léčba ochorení reprodukčného SYSTÉMU ženy
MIMO obdobiami tehotenstva.
Gynekológii - komplexné disciplína, Vrátane rekonštrukčnej
smer, detstvo si Dospievanie, chirurgické, gynekologické
onkológie endokrinológie.

Gynekológii sa tiez zaoberá problematikou antikoncepcia, neplodnosť; Príprava, Priebeh Ukončenie tehotenstva;
klimakterické ťažkosti; Intímne chirurgia.
Gynekológii v štátu Izrael, aby venovali osobitne pozornosť, pretoze Zdravie budúca generácií závisí na Zdravie ženy.
To je jeden z hlavných oblastiach medicíny v krajine, której Hlavnou úlohou - starostlivosti o ženskom zdraví po celý
život.
Gynekologické nechá reagovať s oblasťou, Ako ŠÚ genetiky, Mamológia, onkológie, endokrinológie, klinika, urológia,
atď
Obvykle gynekologické poruchy ŠÚ rozdelenú urobiť 3 Skupín: hormónové, zápalových na neoplastických
(hyperplastická, dystrofie). Na kliniku Assuta Úspešné liečiť širokú škálu patológie ženského reprodukčného SYSTÉMU:
adnexitis;
amenorea;
apoplexie vaječníkové;
atrézia maternice;
ženskej neplodnosti;
vaginitída;
mimomaternicové tehotenstvo;
Fetálny hypoxia;
gipomenoreyu;
cervikálnej dysplázie;
ovariálnych dysfunkciám;
nezhubný nádor vaječníka, pošvy;
Bartholin cysta žľazy, pošvy, vaječníkové, žlté teliesko;
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Cysty na vaječníkoch;
menopauza;
coleitis;
myómy maternice;
menštruačné poruchy;
parametre;
maternice polypy, krčku maternice;
predmenštruačný syndróm;
rakovina vagíny, vulvy, vajcovodmi, maternica telo, maternice krčkov, vaječníkové;
salpingitída;
cervicitídy;
eklampsia;
endometrióza;
endometritídy;
Cervikálnych eróziou pôdy a kol.
V izraelského gynekológii zastúpení všeobecných si špecializovaných nemocníc. Mnoho Dat zien mu prednosť.
Izraelská gynekológovia aplikovať najmodernejšie technológie v diagnostika Léčba.

Diagnóza gynekologických ochorení v kliniku Assuta
Assuta nemocnice (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/) ponuka Nasledujúci rád diagnostických Postupovať
v oblasti gynekológie:
gynekológie v Izraeli
1. inšpekciám Obsahuje špeciálnu štúdiu, ktore posudzujú stav
ženských pohlavných organov, vnútorných i vonkajší.
2. Ultrazvukové diagnostika Skum panvových organov (cez pošvy transvaginálnou cez prednej steny brušnej - transabdominálne) A
vyhodnocuje stav plodu počas tehotenstva. Vysoko ultrasonografia v
diagnostika
komplikáciám
potratu,
maternicových
myómov,
hyperplázie procesov, s anomálie maternice, s hypopláziu vaječníkové
maternice, vaječníkové cysty, počas zrenim folikulu, zatím čo
vnútromaternicové tehotenstvo. Pre TENTO typ diagnózy Patria:
UZGisterosalpingoskopiyu, Doppler maternica-placentárnu krvný
obeh, kardiotokografie, laparoskopická sonografia, fetálny phonocardiography, 3D / 4D ultrazvuk na životné prostredie.
3. Laboratórne testy - najviac informatívnych metódy v gynekológii, ktory sa používa predbežnú diagnózu presne
hodnotenie ÚČINNOSTI Léčba. Sú vykonávané niekoľkokrát určitú patológiu, posudit dynamiku Léčba Kontrolovať
Výsledky. Najväčšie diagnostická Hodnota ŠÚ biologické materiály (šmúh z pohlavného traktu, škrabaním, maternica
odsáva). Urob Nasledujúci Typy výskumov: ster mikroskopia, bakteriologické plodiny, cytologické vyšetrenie, ster
metóda diagnostiky DNA (PCR).
4. Inštrumentálne diagnostické metódy umožň najpresnejší prieskumu odhaliť dynamiku ochorenia, upraviť Léčba.
Biopsia nám umožňuje určiť povahu patologického procesov, pri podozrení na onkológii, neplodnosti je nepravidelná
menštruácia. Možno použiť rôzne typy biopsia: Jemné ihly, konhotomnuyu, NOZ, Rádiové frekvenciám, laserom ďalším.
Endoskopia Zahŕňa vyšetrenie vnútorných pohlavných organov pomocou optických prístrojová zostrojené.
Kolposkopia vykonáva vizuálnu kontrolu vaginálnej cervikálnej sliznice pod mikroskopom. Test Lama Schiller pri
kolposkopii
zistí
segmenty
atypiu
zdravé
sliznice.Hysteroskopia
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/gisteroskopiya-matki.html) pouzite pre vyšetrenie
maternice krčkom krvácania, maternicových myómov, nádory, neplodnosť si TAK Ďalej.
Hormonálna Alebo farmakologické testy vykonané pred diagnostikou porúch endokrinných. Napríklad vzorky s
progesterónom vzorkami dexametazónom Alebo prednizónu, atď tiez tehotenský test.
Invazívne prenatálne diagnóza Zahŕňa získaním cytogenetické štúdie fetálnych tkanív-Slovakia, s cieľom Odstrániť
chromozomálnych kongenitálna ochorenia (Downovho Syndróm, atď.) Taketo metódy zahŕňajú odber vzoriek
choriových klkov, placenta biopsiou, amniocentéza, biopsiou, Kordocentéza fetálny tkaniva.
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Hľa pre diagnostiku gynekologických ochorení Označujte tiež druh prieskumov SU CT MRI.

Medzi Hlavné predpokladaný termín Léčba v izraelského
gynekológii
Nemocnice Asuta Tel Aviv poskytuje vysokú profesionálnu chirurgický konzervatívny Léčba chorôb ženských genitálií.

Konzervatívny Léčba gynekologických ochorení v kliniku Assuta
Gynekológovia Medical Center používa Miestne všeobecného
lekárstva, fyzioterapia kúpeľnej Léčba (Mŕtve viac). Používa sa
široká škála prípravkov: hemostatikum, hormonálnych,
antibakteriálne, upokojujúce, Přípravky, analgetík, biostimulants,
enzýmový, vitamínové (B, E, F, A, C).

liečba v gynekológii

Konzervatívna ošetreniami v gynekológii izraelského patrí:
1.
2.
3.
4.

terapia strava, vyváženej zdravej výživy.
Fyzikálnej terapie masážne terapie.
Psychoterapiou.
Imunoterapia s použitím vakcíny si antiséra. Autohaemotherapy
aplikuje - Postup intramuskulárnej injekciám robiť krvi, čo

zvyšuje nešpecifickú imunitu.
5. Hardware fyzioterapia.
6. Akupunktúra, eliminuje syndróm bolesti, neuroendokrinné poruchy.
7. Fiziofarmakoterapiyu obsahujúce elektroaerozolterapiyu, elektroforéza, fonoforézou drogy.
Fyzikálno Medzi Léčba v gynekológii Patria:
1. Klimatoterapia, klimatické Faktory sa používaj v lekárskej účely: Slnečné žiarenie viac kúpanie, vzduchový
prostredie.
2. Hydroterapie (radón a minerálna voda).
3. Peloidotherapy (Kasa) infantilizmus genitálnych, lepidlom chronickej zápalovej povahy.
4. Fototerapia využíva infračervené viditeľne žiarenie, ktore poskytujte protizápalové, analgetické dehydratačných
znecitlivením účinok.
Chemoterapia žiarenie (diaľkové, intrakavitární) predpísané pre Léčba rakoviny ženského reprodukčného SYSTÉMU.
Mozu hoci pouzite Ako monoterapiou Alebo v kombináciám s chirurgiou.
Na kliniku Assuta používa kryoterapia metódu, MA analgetické hemostatický efekt, subakútna akútnych zápaly
ženských pohlavných orgánovú.

Operačná Léčba gynekologických chorôb Assuta
Gynekológii je špeciálny chirurgický tak často stretávajú s naliehavých prípadoch, ktore vyžadujte neodkladnej
operačnej pomoci.
liečba v gynekológii
V izraelského gynekológii aktívne rozvoju Implementácia
minimalne
invazívnej
techniky
-laparoskopickej

(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/laparoskopiya.html)

https://web.archive.org/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya.html

hysteroskopických

3/7

08/04/2021

Gynekológia v Izraeli: diagnostika a liečba gynekologických ochorení | Assuta

operáciám, ktore sa používaj s cieľom napraviť praktický akejkoľvek choroby v tajte Oblasti. Organosberegajushchih
operáciám Zachová reprodukčnej Funkcie zien. Chirurgia pomocou rádiových vĺn chirurgické lasery ŠÚ Široko
používané v Léčba krčných patológiu.
Na kliniku Assuta výkon Nasledujúci Typy operáciám:
embolizácia maternicových myómov;
excízia
maternice
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/eksciziya-sheykimatki.html) ;
NASTAVENIE vnútromaternicového telieska;
rekonštrukcia panenskej blany;
abdominálna
na
laparoskopická
hysterektómia
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/gisterektomiya.html) ;
perineorrhaphy;
svetlá si zadne colporrhaphy;
radikálnej
hysterektómia
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/radikalnayagisterektomiya.html) ;
odstránenie
vestibulitida
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/udalenievestibulitov.html) ;
TVTS
chirurgia
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/operaciya-tvt-s.html)
(Léčba močovej inkontinencie u zien);
brušné
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/polostnaya-ovariektomiya.html)
laparoskopickej ovariektómii;
Firma
Bruch
laparoskopickej
myomektomie
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/miomektomiya.html) ;
Laparoskopia pre panvových infekciám Záporné
laparoskopickej odstránením vajcovodmi;
laparoskopickej
odstránenie
vaječníkov
cysty
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/udalenie-kist.html) ;
laparoskopická tuboplastiku;
laser plastu pysky (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/plastika-polovyhgub.html) ;
konizácia (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/konizaciya-sheyki-matki.html) ;
žena
sterilizácie
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/zhenskayasterilizaciya.html) ;
škrabanie dutinu maternice (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/vyskablivaniepolosti-matki.html) ;
odstránenie
maternice
a
vaječníkov
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/udalenie-matki-i-yaichnikov.html) ;
endometria
ablácia
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/ablaciyaendometriya.html) ,
Reprodukčnej-tech High techniky - nesporným úspechom gynekológii v izraelského . Tú umožňuj ženám s problémom
neplodnosti
za
použitím
postupuz
oplodnenia
in
vitro
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/eko.html)Alebo umelom inseminácia. Kliník v krajine si nebol
plánovať služby komplexnej podpory tehotenstva.
Nemocnice Asuta Tel Aviv poskytuje celý rad operáciám, pokial ide intímnych plastov: korekciám kozmetických chýb,
odstránením
jaziev,
Hymenoplastika,
chirurgický
defloration,
plast
Hrádza
pošvy
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/vaginoplastika.html) , Odstránením genitálnych
prolapsu.
Gynekológii v izraelského poskytuje profesionálny prístup k uložením obnovením Zdravia zien v kazdom veku.
Centrum koordinačných «Unims» je pripravené pomôcť pri organizovaní Léčba gynekologických ochorení v jednom
smere osi z najväčších lekárskych centier štátu Izrael - Assuta.

odporúčaná literatúra
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biopsiu prsníka
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/biopsiyamolochnoy-zhelezy.html)
Biopsia prsníka kliniky Assuta v skorých štádiách. Invazívne diagnostické
metódy používané chirurg v izraelského.
David Schneider
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/vrachi-izrailya/david-shnaider)
Dr David Schneider Vas pozýva neuvádza sa recepcii na kliniku Assuta ženy
s rakovinové lézie reprodukčných sfére. Zadné rakoviny Izrael používať
metódy modernej medicíny uspieť v obnove zdravím.
Embolizácia maternicových myómov v Izraeli
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/embolizaciy
miomy-matki.html)
Maternicových myómov Embolizácia - Léčba gynekologické patológie.
SPECIALIST Izrael pomôž zbaviť myómov. Pooperačných obdobím sa
konala pod dohľadom Extrémne priedušná.

Aplikácie pre Léčba

Ваше имя

Ваш емайл

Телефон

Сообщение

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado
odoslať

Komentáre
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Zatím ziadna Komentáre

nový komentár

Имя

Адрес электронной поч

nutné

Rozhodne (nebude zverejnený)

Сообщение

odoslať

odkazy
domov (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/)
kontakty (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/contacts.html)
Izraelské lekári (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/vrachi-izrailya/all.html)
onkológia (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/onkologiya.html)
Urológia (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/urologicheskaya-hirurgiya.html)
plastická chirurgia (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/plasticheskaya-hirurgiya.html)
gastroenterológia (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/gastroenterologiya.html)
ortopedia (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ortopediya.html)

Kontaktné údaje
Adresa: st. Habarzel 10, Tel Aviv
E-mailová adresa: info@sk.assuta.clinic (mailto:info@sk.assuta.clinic)
Telefón: +972 (3) 3741626
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Najnovšie Vydanie
Recenzia karotickej endarterektomie (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/kardiohirurgiyakarotidnaya-endarterektomiya/otzyvy-o-karotidnoy-endarterektomii.html)
karotickej endarterektomie (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/kardiohirurgiya/karotidnayaendarterektomiya.html)
Carotid stentu Tepna (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/kardiohirurgiya-stentirovaniesosudov/stentirovanie-sonnyh-arteriy.html)
koronárneho
stentu
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/kardiohirurgiya-stentirovaniesosudov/stentirovanie-koronarnyh-arteriy.html)
vaskulárnych
stentu
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/kardiohirurgiya/stentirovaniesosudov.html)
Brúsne
chirurgické
odstránením
cysty
na
vaječníkoch
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya-udalenie-kist/polostnaya-operaciya-poudaleniyu-kisty-yaichnika.html)
odstránením cysta (/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/ginekologiya/udalenie-kist.html)
Dôsledky
operáciám
Odstrániť
Nador
na
mozgu
(/web/20171009204404/http://sk.assuta.clinic/otdeleniya/neyrohirurgiya-operaciya-po-udaleniyu-opuholigolovnogo-mozga-operacii-na-golovnom-mozge)
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