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„Tato kniha je se vší úctou a poděkováním věnovaná  
prof. MUDr. Václavu Čepelákovi, DrSc., který byl lékařské 
veřejnosti znám především jako zkušený odborník v oblasti 
žilní trombózy, jejíž problematikou se zabýval již od svých 
studentských let. Byl autorem nebo spoluautorem více 
jak 350 publikací z různých oblastí klinické medicíny 

i farmakologického výzkumu. V Městské nemocnici Plzeň 
působil již od samého začátku na pozici lékařského ředitele, 
kde se se zájmem věnoval i postgraduální výchově mladých 

lékařů a pravidelnému vzdělávání odborné veřejnosti ve formě 
hojně navštěvovaných seminářů.“
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SEZNAM ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ  
NEMOCNICE PRIVAMED 

■  Centrální příjmová ambulance tel.: 377 182 364 
377 182 354

■  Všeobecná interní ambulance   tel.: 377 182 392

■  Kardiologická ambulance  tel.: 377 182 336 
377 182 343

■   Gastroenterologická ambulance   tel.: 377 182 339 
377 182 393

■  Endokrinologická ambulance   tel.: 377 182 385

■ Denzitometrická ambulance  tel.: 377 182 351

■  Osteologická ambulance   tel.: 377 182 385

■  Hematologická ambulance   tel.: 377 182 343

■  Diabetologická ambulance   tel.: 377 182 309

■ Ambulance pro poruchy lipidového  
     metabolismu    tel.: 377 182 309

■  Obezitologická ambulance   tel.: 377 182 306 
377 182 343

■  Revmatologická ambulance  tel.: 377 182 306

■  Ambulance alergologie  
a klinické imunologie   tel.: 378 014 324

■  Centrum preventivní medicíny   tel.: 377 182 205

■ Ambulance praktického lékaře   tel.: 377 182 205

■  Chirurgická ambulance   tel.: 377 182 523

■  Ortopedická ambulance   tel.: 377 182 520

■  Anesteziologická ambulance   tel.: 377 182 521

■  Laboratoř elektrofyziologických  
vyšetřovacích metod (EEG, EMG)    tel.: 377 182 391

■ Ambulance všeobecné neurologie   tel.: 377 182 340

■  Rehabilitační ambulance  tel.: 377 182 353 
377 182 361

■  Rehabilitační lůžkové oddělení  tel.: 377 182 353

■  Skiaskopie   tel.: 377 182 367

■  Skiagrafie  tel.: 377 182 367

■  Sonografie   tel.: 377 182 369

■  Počítačová tomografie (CT)   tel.: 377 182 407

■  Magnetická rezonance  tel.: 377 182 444

■  Mamografie  tel.: 377 182 202

■  Angiografie a intervenční radiologie  tel.: 377 182 534

■  Oddělení klinické biochemie  
a hematologie   tel.: 377 182 365

377 182 326

■  Oddělení klinické mikrobiologie   tel.: 377 182 308 
377 182 214 

■  Angiocentrum Plzeň, s.r.o.   tel.: 377 182 378

■  Psychiatrická ambulance   tel.: 377 182 288

■  Interní lůžkové oddělení       tel.: 377 182 312 
 377 182 313

■ Interní oddělení – JIP   tel.: 377 182 329

■  Neurologické lůžkové oddělení  tel.: 377 182 314

■  Oddělení LDN  tel.: 377 182 347
 377 182 344

■  Jednodenní chirurgie – lůžkové odd.  tel.: 377 182 524

H



PRIVAMED a.s. 1110

PRIVAMED a.s. 
MĚSTSKÁ NEMOCNICE PLZEŇ

Městská nemocnice v Plzni sídlící v Kotíkovské ulici je 
nejstarším členem skupiny PRIVAMED. 

Před 20 lety byla společností PRIVAMED a.s. zprivati-
zována a od 15. listopadu 1995 působí jako nestátní 
zdravotnické zařízení. Za dvacet let se Městská ne-
mocnice proměnila v moderní zdravotnické zaříze-
ní s řadou špičkově vybavených oddělení. K největší 
chloubě Městské nemocnice rozhodně patří Centrum 
jednodenní chirurgie a ortopedie, které je pro své 
skvělé výsledky vyhledáváno pacienty nejen z Plzně 
a Plzeňského kraje, ale i celé republiky.

Městská nemocnice, pro kterou se v rámci Plzně vži-
lo jednoduché označení „PRIVAMED“, sídlí na plzeň-
ském Severním předměstí v rámci areálu Lochotín-
ského parku, který míval v dřívějších dobách mnohem 
větší rozlohu, než je tomu dnes.  Krásnou vzpomínkou 
na tuto dobu je altánek Kopeckého pramene a řada 
vzácných chráněných stromů přímo v areálu nemocni-
ce. Příznačné je, že nemocnice stojí přesně v místech, 
kde měly podle plánů tehdejšího plzeňského purkmi-
stra Martina Kopeckého fungovat vyhlášené plzeňské 
lázně. Ty se nakonec zrealizovat nepodařilo, ale péče 
o nemocné v místě zůstala.

Městská nemocnice vznikla v příjemném areálu le-
soparku v roce 1982. Nahradila tak původní Městskou 
nemocnici, která stála v dnešních sadech 5. května. 
Zde nemocnice vznikla již v roce 1832 přestavbou 
někdejšího Panského mlýna známým architektem 
Hanušem Zápalem. Pro svůj nevyhovující stav však 
byla zrušena a přestěhována do nově vybudované-
ho areálu v Kotíkovské ulici. Budova bývalé Městské 
nemocnice v sadech 5. května pak chátrala, až byla 
v roce 1992 zdemolována a na jejím místě vyrostl  
moderní hotel.

Areál nemocnice dnes tvoří pavilon Jednodenní chi-
rurgie a dva šestipodlažní monobloky spojené nad-
zemní chodbou, které byly uvedeny do provozu v le-
tech 1983 a 1985.  Kolem nemocnice se rozkládá 
rozsáhlý park a les s pramenem a vzácnými stromy, 
chráněný  jako přírodní rezervace. 

Za dvacet let vlastnictví společností PRIVAMED a.s. 
prošla Městské nemocnice Plzeň viditelným vývo-
jem. Průběžně se zde investovalo např. do moderní-
ho přístrojového diagnostického vybavení typu MR, 
CT, RTG, angiograf, kostní denzitometr apod. Finanční 
prostředky putovaly i do nových technologií a vybave-
ní kuchyně. Mezi nejvýznamnější investice patří beze-
sporu i nově postavený moderní pavilon Centra jed-
nodenní chirurgie a ortopedie otevřený v roce 2010. 
Vybudovala se zde nová lékárna. Investovalo se také 
do energetických úspor, jako jsou nové výměníkové 
stanice, zateplení fasád, termoregulace apod. Změ-
ny jsou zde vidět na každém kroku. Viditelných oprav 
a modernizace se dočkala nejen zvenku i budova Lé-
čebny dlouhodobě nemocných, a to v roce 2014–15, 
kde díky posunutí lodžiových stěn, obnovy zařízení po-
kojů a hygienického zázemí došlo k výraznému zvýše-
ní komfortu pacientů. Zajímavou zmínkou je i adapta-
ce nemocničních prostor v interiéru budovy LDN a tím 
vznik v Plzni úplně první nemocniční kaple sv. Anežky 
České v roce 2015. Modernizací prošly také prosto-
ry centrálního příjmu a postupně i nemocniční chodby 
a ambulance. I pravidelnou úpravou a správou přilehlé 
zeleně a parku tak PRIVAMED neustále vytváří příjem-
né prostředí menší nemocnice rodinného typu.
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Kopeckého pramen 

Martin Kopecký patřil mezi nejvýznamnější plzeňské 
purkmistry.  Zasloužil se o rozkvět města, nechal např. 
zbořit středověké hradby kolem historického cent-
ra Plzně, na jejichž místě pak byly založeny okružní 
sady. Na náměstí nechal zbudovat kašny, které měs-
to zásobovaly pitnou vodou. Jeho velkým snem bylo 
zbudovat v Plzni lázeňský komplex. Se svými přáteli 
založil okrašlovací akciovou společnost pro výstavbu 
lázní na Lochotíně v okolí pramene, na jehož léčivou 
sílu upozornil v 18. století lékař Bernard Říha. Od roku 
1832 pracoval okrašlovací spolek na výstavbě plzeň-

ských lázní. Park byl terénně upravován, zbudovaly se 
nádherné lázeňské stavby a nad léčivým pramenem, 
který byl pojmenován Kopeckého pramen, se vysta-
věla kamenná kolonáda v pseudoklasicistním stylu.  
Bohužel provozování lázní se ukázalo jako nerentabil-
ní, a tak místo Okrašlovací spolek Plzeň prodal v roce 
1849 měšťanskému pivovaru, který se o něj staral 
až do znárodnění v roce 1948. Dnes z plánovaného 
lázeňského komplexu zůstal zmenšený Lochotínský 
park a také Kopeckého pramen a vzácné stromy na-
cházející se právě v areálu Městské nemocnice.

Martin Kopecký (1777-1854), purkmistr města Plzně 

Městská nemocnice

– 440 lůžek

–10 oddělení, z toho 6 lůžkových

– 21 odborných ambulancí

– 69 lékařů na HPP

–  191 nelékařského zdravotnického personálu 
na HPP 

V roce 2014

– hospitalizováno 7 496 pacientů

– provedeno 1583 operací

– ambulantně ošetřeno 16 724 pacientů

KONTAKTY
Městská nemocnice Plzeň  
PRIVAMED a.s.

Kotíkovská 17, 19, 
323 00  Plzeň  
tel.: 377 182 111
fax: 377 182 234

informace@privamed.cz

www.privamed.cz

Facebook:  
Městská nemocnice PRIVAMED v Plzni

Marketing & PR,  
tisková mluvčí

Eva Milerová

tel. 739 043 831 

emilerova@privamed.cz

Provozovatel nemocnice:

PRIVAMED a.s.

IČ: 46885251, registrována u Krajského soudu 
v Plzni, odd. B, vložka 1051 
sídlo: Plzeň, Kotíkovská 19/927
Bankovní spojení: ČSOB Plzeň
Č. účtu: 105 185 478/0300

Vedení nemocnice
  

Předseda  
představenstva,  
ředitel nemocnice 

MUDr. Miroslav Mach

tel.  377 182 358, 

377 524 806 

Ředitelka  
ošetřovatelské péče  

Magdalena Budková

tel. 377 182 324

mbudkova@privamed.cz  
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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážení přátelé, 

kniha, kterou právě otevíráte, vychází k 20. výročí 
nemocnice PRIVAMED. Cílem vydání této knihy je při-
blížit vám naše zdravotnické zařízení, včetně nejvý-
znamnějších pracovníků, členěné dle oddělení. 

Během uplynulých dvaceti let se naše nemocnice 
změnila významným způsobem. Vznikla nová od-
dělení, jmenujme především oddělení chirurgické, 
ortopedické a anesteziologické a také oddělení kli-
nické mikrobiologie, které vhodným způsobem dopl-
nilo naši akcentaci na komplement. V jeho rámci jsme 
i významným způsobem modernizovali radiologické 
oddělení. Bylo instalováno v pořadí již třetí CT (com-
puterová tomografie). Nemocnice disponuje kromě CT 
i přístrojem magnetické rezonance. Díky modernímu 
angiografickému přístroji a hlavně díky našemu per-
sonálu jsme schopni provádět na tomto oddělení in-
tervenční zákroky. Významným způsobem však byla 
modernizována i lůžková oddělení nemocnice, a to 
nejen v přístrojové podobě, ale i zvýšením komfortu 
pacientů ve smyslu úprav pokojů na třílůžkové s vlast-
ním sociálním zařízením. Pro potřeby nemocnice, 
ale i pacientů v areálu vznikla lékárna a také kaple  
sv. Anežky České.

Naše společnost se snaží přistupovat šetrným způ-
sobem k životnímu prostředí. Je tomu tak nejen 
v odpadovém hospodářství, ale především v záso-
bení energiemi. Byla odstraněna stará nevyhovující 
kotelna a nemocnice byla napojena na dálkové vytá-
pění. Sedmdesát procent spotřeby elektrické ener-
gie pokrýváme z vlastních zdrojů výrobou z fotovol-
taických panelů.

Kniha dále ilustruje vývoj naší společnosti, resp. sku-
piny v posledních letech. Od roku 2007 provozujeme 
již také Masarykovu nemocnici v Rakovníku a od roku 
2014 Mulačovu nemocnici v Plzni, dříve známou také 
jako závodní nemocnice Škoda Plzeň, která je vůbec 
první soukromou nemocnicí v Česku po roce 1989.

Tato kniha je určena také a především našim zaměst-
nancům, kteří se významnou, řekl bych rozhodují-
cí, měrou zasloužili o rozvoj nemocnice a její posun 
do dnešní podoby tak, jak je vnímána. Je třeba jedno-
značně říci, že bez nich by toto nebylo možné, a za to 
jim patří náš dík.

V Plzni dne 15. 11. 2015

MUDr. Miroslav Mach
předseda představenstva

PRIVAMED a. s.
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CENTRUM JEDNODENNÍ CHIRURGIE  
A ORTOPEDIE (CJCHO) 

Centrum jednodenní chirurgie a ortopedie bylo ote-
vřeno v roce 2010 v nově vystavěné moderní budo-
vě v rámci areálu Městské nemocnice. Za pět let své 
existence provedlo pracoviště CJCHO více než 7 000 
výkonů v celkové či spinální anestezii a několik set 
drobných výkonů v lokální anestezii. Díky úzké spe-
cializaci jsou výsledky pracoviště CJCHO na velmi 
vysoké úrovni a srovnatelné se světovými pracovišti. 
Lékaři Centra neustále sledují nejnovější trendy v chi-
rurgických oborech a používají u svých nemocných 
nové operační metody a materiály. 

Pacienti jsou ošetřováni na novém a nadstandardně 
vybaveném chirurgickém pracovišti s velmi krátkou 
dobou hospitalizace. Doba hospitalizace je většinou 
12–24 hodin, maximálně pak 3 dny. Velkou výhodou 
tzv. jednodenní chirurgie je eliminace psychického 
stresu nemocného spojeného s pobytem v nemocnici, 
a díky tomu i rychlejší návrat k normálnímu způsobu 
života. Větší část pooperační doby nemocní stráví 
doma, ve svém známém prostředí a se svými blízkými. 
Mnohem méně se také u pacientů jednodenní chirur-
gie vyskytují infekční komplikace, které bývají často 
spojené právě s delší dobou hospitalizace. 

Výběr nemocných pro režim jednodenní chirurgie je 
plně v kompetenci lékařů Centra z důvodů možných 
zdravotních komplikací. Je nutné, aby nemocní měli 
dobré rodinné zázemí. Proto jsou nemocní vyšetře-
ni jednak chirurgem či ortopedem tohoto pracoviště 
a následně anesteziologem, který určí závažnost při-
družených onemocnění a eventuálně u vážného one-
mocnění nemocného doporučí k výkonu v klasickém 
nemocničním zařízení. K tomu slouží ambulance – chi-
rurgická, ortopedická, anesteziologická.

Operace jsou prováděny na nadstandardně vybave-
ných dvou operačních sálech, které splňují nejpřísněj-
ší kritéria pro laparoskopické a artroskopické výkony. 
Nemocní jsou hospitalizováni v 8 nadstandardně vy-
bavených pokojích na celkem 16 lůžkách.

Přednosta

prim. MUDr. Jindřich Šebor

tel.: 377 182 526

jsebor@privamed.cz

Vrchní sestra

Bc. Martina Šimicová

tel.: 377 182 525

msimicova@privamed.cz

www.chirurgie24.cz

Chirurgická ambulance
sestra Eva Vránová
tel.: 377 182 523
Ordinační hodiny   Po–Pá   8:30–14:00

Prováděné chirurgické výkony
Miniinvazivní laparoskopické operace – dia-
gnostické laparoskopie při chronických bolestech 
břicha, laparoskopické odstranění žlučníku pro žluč-
níkové kameny (cholecystektomie), laparoskopické 
operace břišních a bráničních kýl, refluxní choroby jíc-
nu, laparoskopická operace závažné obezity (bandáž 
žaludku).

Klasické operace – operace břišních kýl, operace 
křečových žil dolních končetin klasicky a metodou 
radiofrekvenční (VNUS), operace v oblasti konečníku 
(hemoroidy, trhliny, píštěle) klasicky či staplerovou 
metodou dle Longa, odstraňování kožních afekcí.

Endoskopická vyšetření GIT – gastroskopie, ko-
lonoskopie s možností analgosedace za účasti anes-
teziologa.

„Není malá a velká chirurgie, ale jen dobrá či špatná chirurgie.“
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CJCHO – pracoviště ortopedie

CJCHO – pracoviště anestezie

Prováděné ortopedické výkony
Artroskopické operace – artroskopie kolena, 
ramena, hlezna, lokte s možností nejen diagnos-
tiky postižení kloubu, ale i s možností provedení 
plastiky vazů, stabilizace kloubů po poraněních 
či při degenerativních změnách kloubů, ošetření 
úrazového vykloubení klíční kosti artroskopickou 
technikou (AC luxace).

Výkony pro různé deformity v oblasti přední nohy 
(vbočené prsty apod.), operace epikondylitidy lok- 
te, operce entezopatií, klasické a endoskopické 
operace syndromu „karpálního tunelu“. 

Nové aktuální metody – technika artroskopické 
plastiky předního zkříženého vazu kolena, speci-
ální operace hlezna a Achillovy šlachy, aplikace 
vlastní plazmatické složky krve obohacené o krev-
ní destičky a růstové faktory (PRP metoda).

Přibližně 7–10 dnů před nástupem k operaci 
jsou pacienti vyšetřeni anesteziologem, kdy do-
jde ke zhodnocení celkového stavu pacienta, jeho 
přidružených chorob a k informování nemocného 
o dalším postupu. Jsou také zodpovězeny dotazy. 
Pacient přichází lačný ráno v den operace. Propuš-
tění pacientů probíhá v naprosté většině případů 
následující den po operaci, a to v doprovodu dospě-
lé osoby. V den propuštění jsou nemocní vybaveni 
podrobnou propouštěcí zprávou s návrhem dalšího 
postupu a rozpisem následné medikamentózní léč-
by, včetně analgezie a kontaktu na lékaře.

Vedoucí ortoped

MUDr. Marek Reichl

tel.: 377 182 520

mreichl@privamed.cz

Vedoucí instrumentářka

Markéta Štychová

tel.: 377 182 530

mstychova@privamed.cz

Vedoucí anesteziolog

MUDr. Hynek Cvalín

tel.: 377 182 521

hcvalin@privamed.cz

Vedoucí anesteziologická 
sestra

Eva Jílková

tel.: 377 182 531

ejilkova@privamed.cz

Ortopedická ambulance
sestra Miroslava Lorethová 

tel.: 377 182 520

Ordinační hodiny    Po–Pá   8:30–14:00

Anesteziologická ambulance
tel.: 377 182 521

Ordinační hodiny   Po–Pá    8:30–14:00

„Základním přístupem k pacientovi musí být osobní,  
vstřícný a empatický postoj.“

„Pooperační období bez zbytečných 
bolestí zajistíme nejen vhodně vybra-
nou a bezpečně podanou anestezií, 
důrazem na dostatečné a individuální 
pooperační tlumení bolesti, ale také 
laskavým a osobním přístupem.“

Typy anestezie
Anestezie celková (narkóza) – pro řadu výkonů 
(laparoskopie) je to jediná možnost, u jiných ope-
rací, zvláště u delších, jde o metodu vhodnou z hle-
diska komfortu pacienta (operace varixů, plastiky 
kolenních vazů).

Anestezie spinální – vhodná pro nemocné s kom-
plikujícími chorobami, s nezvladatelnou nevolností 
po celkové anestezii, ale i pro pacienty, kteří chtějí 
sledovat průběh operace na monitoru spolu se sou-
časným výkladem operatéra. Vhodná pro kratší vý-
kony na dolních končetinách, klasické operace kýl, 
operace hemoroidů. Metoda šetrná, nebolestivá, 
bezpečná, s naprostým minimem vedlejších účinků.

Anestezie regionální – u některých výkonů (ope-
race přednoží, karpálních tunelů) provádíme v kom-
binaci s celkovou anestezií i anestezii regionální, 
slouží také k pooperačnímu tlumení bolesti. 
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NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ 

Neurologické oddělení zajišťuje diagnostiku a léčbu 
onemocnění postihujících centrální i periferní nervový 
systém a také širokou oblast onemocnění pohybové-
ho aparátu. 

Oddělení pracuje s moderními přístroji pro elektro-
myografické vyšetření (EMG) a elektroencefalogra-
fické vyšetření (EEG). V rámci oddělení je k dispozici 
rehabilitační místnost, která je rovněž vybavena nej-
modernějšími rehabilitačními pomůckami a přístroji 
pro odbornou léčebnou rehabilitaci nemocných, pře-
vážně s postižením pohybového aparátu.

Lékařská služba funguje po dobu 24 hodin, příjem 
pacientů je proto možný nonstop. Diagnostiku a léčbu 
neurologických onemocnění zajišťuje oddělení pro pa-
cienty ze spádových oblastí, po předchozím objednání 
je možné přijímat nemocné i mimo danou spádovou 
oblast.

V roce 2008 získalo neurologické oddělení akreditaci 
ke specializačnímu vzdělávání lékařů v oboru neuro-
logie. V letošním roce byla podána žádost o její pro-
dloužení.

Přednosta

prim. MUDr. Helena Klečková

tel.: 377 182 331

hkleckova@privamed.cz 

Vrchní sestra

Bc. Jana Vyoralová

tel.: 377 182 314

jvyoralova@privamed.cz 

Lůžkové neurologické oddělení
tel.: 377 182 314

Oddělení disponuje 30 standardními lůžky a 2 nad-
standardními pokoji (jednolůžkovým a dvoulůžko-
vým). Péči o hospitalizované pacienty zajišťují lékaři 
se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie. 
Ošetřovatelský personál jsou převážně všeobecné 
sestry, které mají osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu.

Laboratoř elektrofyziologických 
vyšetřovacích metod (EEG, EMG)
sestra Helena Částková

tel.: 377 182 391

Oddělení je vybaveno moderními přístroji pro vyšet-
řování EEG – Walter-Graphtek, typ PL-Winsor 3, 0x 
a EMG – Medelec Synergy.

Vyšetření EEG se provádí po předchozím objednání 
v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin.

„Bolest na duši je stejně nepříjemná jako bolest na těle.  
Děláme vše pro to, abychom našim pacientům od bolesti pomohli.“

Hodnocení elektroencefalografických vyšetření zajišťují:
prim. MUDr. Helena Klečková 
MUDr. Ildiko Průšová

Vyšetření EMG po předchozím objednání
Út   7:30–15:00   MUDr. Hana Rosenbergová
Pá   7:30–15:00   MUDr. Martina Krausová

Ambulance všeobecné neurologie
sestra Jaroslava Hásková

tel.: 377 182 340

V rámci všeobecné neurologické ambulance jsou 
vyšetřováni pacienti se všemi neurologickými one-
mocněními, včetně stavů po mozkových cévních pří-
hodách, nemocí s roztroušenou sklerózou a záchva-
tovitými stavy.

Ordinační hodiny Po–Pá 7:30–15:00

Provoz ambulance zajišťují
prim. MUDr. Helena Klečková
MUDr. Petra Gregorová
MUDr. Ildiko Průšová

Psychiatrická ambulance
MUDr. Veronika Procházková
vprochazkova@privamed.cz

sestra Petra Řezáčová
tel.: 377 182 288

V květnu 2015 byla otevřena psychiatrická ambu-
lance pro dospělé pacienty, která kromě ambulantní 
péče poskytuje konziliární služby pro veškerá lůžková 
zařízení nemocnice a také pro Léčebnu dlouhodobě 
nemocných. Ambulance nabízí v případě potřeby či 
zhoršení stavu možnosti telefonické konzultace.

Ordinační hodiny
Po–Pá   7:00–15:30   či dle individuální dohody
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INTERNÍ ODDĚLENÍ  

Interní oddělení se věnuje diagnostice, léčbě a pre-
venci chorob vnitřních orgánů. Ke své činnosti využí-
vá širokého moderně vybaveného zázemí, především 
možnosti standardních i speciálních laboratorních 
vyšetření a moderních způsobů zobrazovacích metod 
(echokardiografie, sonografie, kostní denzitometrie, 
rtg. metod, včetně CT, magnetické rezonance a nein-
vazivního i invazivního zobrazování cévního řečiště). 
Na kvalitním fungování celého interního oddělení se 
podílí také řada odborných lékařů v rámci jednotlivých 
podoborů interny. V roce 2007 získalo interní oddě-
lení akreditaci ke specializačnímu vzdělávání lékařů 
v oboru vnitřního lékařství.

Lůžková oddělení
Interní oddělení má k dispozici dostatečné lůžkové zá-
zemí, které je tvořeno 2 standardními stanicemi s cel-
kovým počtem 72 lůžek, jednotkou intenzivní péče 
s 10 lůžky a dalších 15 lůžek má k využití interme-
diární péče. Součástí lůžkového oddělení jsou i nad-
standardní pokoje, 1 dvoulůžkový a 2 jednolůžkové, 
které jsou vybaveny telefonem, televizí, lednicí a jsou 
zajištěny standardní lékařskou, sesterskou a ošetřo-
vatelskou péčí. Kromě nemocných s nezbytným diete-
tickým opatřením si pacienti mohou vybrat ze tří hlav-
ních jídel. Se souhlasem ošetřujícího lékaře je možné 
ubytování rodinného příslušníka.

Standardní lůžkové stanice
Interní oddělení A – 1. patro, tel.: 377 182 313
Interní oddělení B – 3. patro, tel.: 377 182 312

Centrální příjmová ambulance
tel.: 377 182 364, 377 182 354

Slouží k přijímání nemocných v nepřetržitém provo-
zu. Stále má k dispozici internisty a neurologa. V je-
jím rámci jsou přijímáni také pacienti na neurologické 
a rehabilitační oddělení.

Přednosta

prim. MUDr. Vladimír Čechura

tel.: 377 182 322

vcechura@privamed.cz

Vrchní sestra

Magdalena Budková

tel.: 377 182 324

mbudkova@privamed.cz

sekretariát oddělení

Jana Kozelková

tel.: 377 182 348

jkozelkova@privamed.cz

„Díky nemoci známe hodnotu zdraví.“

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE (JIP)  
Jednotka intenzivní péče (JIP) slouží k hospitaliza-
ci nemocných s akutními stavy ve vnitřním lékařství, 
u kterých dochází k bezprostřednímu ohrožení život-
ních funkcí nebo jejichž selhání nelze v průběhu one-
mocnění vyloučit. Činnost jednotky se v posledních 
letech výrazně změnila v souvislosti s intervenční léč-
bou akutních koronárních syndromů, kterou umožňuje 
spolupráce s kardiologickými odděleními. Díky tomu 
bylo možné zkrátit ošetřovací dobu i posílit meziobo-
rový charakter jednotky.

JIP má k dispozici 10 monitorovaných lůžek, která 
slouží i pro neurologické oddělení, a 15 lůžek inter-
mediární (postintenzivní) péče.

Monitorovaná lůžka
•  komplexní monitorování vitálních funkcí
•  neinvazivní monitorování EKG, TK, dechové 

frekvence, saturace O2

•  invazivní monitorování arteriálního a centrálního 
žilního tlaku

•  dočasná kardiostimulace
•  diagnostika poruch rytmu a synkopálních stavů 

nejasné etiologie
•  neinvazivní ventilační podpora
•  komplexní parenterální výživa periferním 

i centrálním žilním přístupem

Vedoucí lékař

MUDr. Daniela Čepeláková

tel.: 377 182 332

dcepelakova@privamed.cz

Staniční sestra

Eva Vávrovcová

tel.: 377 182 329

evavrovcova@privamed.cz

•  komplexní enterální výživa nasogastrickou nebo 
nasojejunální sondou pomocí enterální pumpy

Lůžka intermediární péče
•  doléčování nemocných po ukončení intenzivní péče 

i po kardiologických intervenčních výkonech s pohy-
bovou rehabilitací a doplnění diagnostických vyšet-
ření, včetně holterizace EKG 

•  dvoulůžkový nadstandardní pokoj 
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AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ  
INTERNÍHO ODDĚLENÍ  

Všeobecná interní ambulance
Dispenzarizuje nemocné s interní problematikou 
a dále dořešuje nemocné po hospitalizaci na našich 
lůžkových odděleních.

IV. ambulance
MUDr. Lenka Kodimová 
MUDr. Ladislav Lukáš
sestra Kateřina Švambergová
tel.: 377 182 392

Ordinační hodiny
Po–Pá 7:30–15:00, po objednání, akutní pacienti 
po telefonické dohodě

Interní lékařství pro ambulantní 
pacienty
Dispenzarizuje nemocné s interní problematikou 
a V. ambulance dále dořešuje nemocné po hospitali-
zaci na našich lůžkových odděleních.

MUDr. Vladimír Čechura
MUDr. Miroslav Mach
MUDr. Petr Zimmermann

II. ambulance, sestra Marie Žákovcová
tel.: 377 182 385

V. ambulance, MUDr. Patricie Valdmanová  
sestra Bc. Pavla Roučová
tel.: 377 182 306

Ordinační hodiny:
II. ambulance jen objednaní nemocní
V. ambulance:  Po 10:00–12:00, St 13:00–15:00,  

Čt  10:00–13:00

Kardiologická ambulance
Kardiologické pracoviště provádí echokardiografická 
i ergometrická vyšetření, 24hodinové monitorování 
EKG a krevního tlaku, spirometrické vyšetření.

MUDr. Karel Bezděka
doc. MUDr. Jan Šmíd, CSc.
vedoucí sestra Jana Krystková, DiS.
tel.: 377 182 336, 377 182 343

Ordinační hodiny
Ordinace pro všeobecnou a preventivní kardiologii
Po–Pá 7:30–15:00

Echokardiografické vyšetření
Po, Út, Čt, Pá 13:00–15:00, po předchozím objedná-
ní (kromě statimových vyšetření)

Gastroenterologická ambulance
Gastroenterologické pracoviště zajišťuje mimo běžné 
léčebně preventivní péče endoskopická vyšetření, eso-
fagogastroduodenoskopie a koloskopie včetně poly-
pektomií, rektoskopie, necílené jaterní biopsie, prokto-
logická vyšetření včetně nechirurgické léčby hemoroidů 
a vyšetření v rámci prevence kolorektálního karcinomu.

MUDr. Petr Kalvoda
MUDr. Marta Kolářová
sestry  Anna Vacková, Bc. Kamila Kolaříková,  

Hana Sokolová
tel.. 377 182 339, 377 182 393

Ordinační hodiny
Po–Pá 7:30–15:00

Endokrinologická ambulance
Endokrinologické pracoviště zajišťuje komplexní dia-
gnostiku, léčbu a dispenzarizaci nemocných s endo-
krinopatiemi. Provádí též sonografii štítné žlázy, včet-
ně punkční biopsie.

MUDr. Erika Vlčková
sestra Marie Žákovcová
tel.: 377 182 385

Ordinační hodiny
Po–Pá   7:00–15:00 po předchozím objednání

Osteologická ambulance
Osteologické pracoviště provádí vyšetření kostní hus-
toty na celotělovém denzitometru HOLOGIC HORI-
ZON, vč. možnosti stanovení tělesného tuku, dále za-
jišťuje komplexní diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci 
nemocných s metabolickými osteopatiemi.

MUDr. Erika Vlčková
MUDr. Radka Růžičková
sestra Romana Bočanová
sestra Ilona Voráčková
tel.: 377 182 385

Ordinační hodiny
Po–Pá  7:00–15:00 po předchozím objednání

Kostní denzitometrii je možné objednat přímo  
na tel.: 377 182 351

Hematologická ambulance
Hematologické pracoviště zajišťuje hematologická 
vyšetření, vyšetření trombofilních stavů včetně zajiš-
tění následného vyšetření trombofilních mutací, kli-
nické interpretace vyšetření hemostázy, diagnostiku 
a léčbu hematologických onemocnění a odběr kostní 
dřeně.

MUDr. Iveta Hitková
sestra Petra Lišková
tel.: 377 182 343

Ordinační hodiny
Út, Čt  7:00–12:00
Pá  7:00–13:00
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AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ  
INTERNÍHO ODDĚLENÍ  

Diabetologická ambulance
Diabetologická ordinace komplexně pečuje o diabeti-
ky 1. i 2. typu. Věnuje se také edukaci dietní a diabeto-
logickou sestrou a dietní a farmakologické léčbě. Am-
bulance úzce spolupracuje s obezitologickou ordinací 
a nabízí možnost redukčních pobytů.

MUDr. Libuše Hrdličková
sestra Lucie Michalidesová
tel.: 377 182 309

Ordinační hodiny    
Út–Pá 7:30–15:00

Obezitologická ambulance
Obezitologické pracoviště nabízí pacientům rozbor 
osobních stravovacích návyků s doporučením dietního 
režimu, vyhledává pro ně vhodné pohybové aktivity 
a upravuje životní styl. Obezitologická ambulance pře-
depisuje racionální farmakoterapii a sleduje výsledky 
léčby s hodnocením objektivních parametrů včetně 
kalorimetrického vyšetření a stanovení množství tě-
lesného tuku.

MUDr. Daniela Čepeláková
MUDr. Lenka Kodimová
sestra Bc. Pavla Roučová
tel.: 377 182 306

Ordinační hodiny (V. ambulance)
Po  13:00–15:00
Čt  13:00–15:00

MUDr. Jana Birnerová
MUDr. Lenka Kodimová
sestra Petra Lišková
tel.: 377 182 343

Ordinační hodiny (VI. ambulance)
Po   7:30–15:00
Čt 12:30–15:00

Revmatologická ambulance
Revmatologická ordinace se zabývá diagnostikou, 
léčením a prevencí akutních a chronických onemoc-

nění pohybového ústrojí včetně současného postižení  
i jiných orgánů a systémů.

MUDr. Radka Růžičková 
sestra Bc. Pavla Roučová
tel.: 377 182 306 

Ordinační hodiny    Út, Pá 7:30–15:00  
St        7:30–12:00  

Ambulance alergologie  
a klinické imunologie
Alergologické pracoviště provádí alergologické vyšet-
ření k průkazu přecitlivělosti časného typu, kožní prick 
testy, léčbu alergických chorob, diagnostiku imunode-
ficitních stavů a jejich léčbu, diagnostiku autoimunit. 
Aplikuje specifické alergenové imunoterapie a provádí 
spirometrické vyšetření.

MUDr. Markéta Haschová
MUDr. Petra Nathanská
sestry Jitka Brouzdová, Kateřina Švambergová
tel.: 378 014 324 
Francouzská 4 (poliklinika Slovany), Plzeň 2

Ordinační hodiny
Po        7:00–15:30
Út–Čt   7:00–11:00

MN PRIVAMED
St       13:45–15:00

Angiocentrum Plzeň s.r.o.
Ambulantní pracoviště pro vnitřní lékařství  
a klinickou angiologii.

Doc. MUDr. Hana Čepeláková, CSc.
MUDr. Václav Čepelák jr. 
MUDr. Jana Truchlá
sestra Dana Nováková
tel.: 377 182 378

Ordinační hodiny
Po, Út, Čt 7:30–13:00
St  8:30–13:00
Pá  7:30–10:00

Ambulance praktického lékaře
Ambulance slouží jako ordinace praktického lékaře 
jak pro veřejnost, tak i jako závodní pro zaměstnance 
Městské nemocnice a organizace, které s nemocnicí 
sjednaly smlouvu o zajišťování závodní a preventivní 
zdravotní péče.

MUDr. Ivanka Synáčová
sestra Marcelína Kotorová 
tel.: 377 182 205

Ordinační hodiny   Po, Út, Čt 7:30–15:00

Centrum preventivní medicíny
Zajišťuje koordinaci vyšetření v jednotlivých speciali-
zovaných ordinacích Městské nemocnice, organizuje 
vyšetření v rámci nadstandardních preventivních pro-
gramů pro zdravotní pojišťovny, podniky a jednotlivce 
se zaměřením na prevenci kardiovaskulárních chorob, 
rakoviny prsu a tlustého střeva, na včasnou diagnosti-
ku a léčbu osteoporózy i na redukci nadměrné tělesné 
hmotnosti.

U chorob s genetickou predispozicí se programy za-
měřují i na vyšetřování zdravých příbuzenských osob. 
Vyšetřování nemocných v rámci preventivních progra-
mů je organizováno ordinací závodního lékaře.

MUDr. Ivanka Synáčová
tel. 377182 205 
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ANGIOGRAFIE A INTERVENČNÍ  
RADIOLOGIE 

Pracoviště angiografie a intervenční radiologie je 
vybaveno špičkovým přístrojem Siemens Artis Zee, 
který umožňuje vyšetření tepenného i žilního systé-
mu, díky kterému je možné provádět léčebné výkony 
především na tepnách, ale i na celém žilním systému. 
Jedná se o endovaskulární dilatace zúžených úseků 
a rekanalizace uzávěrů tepen, embolizace patologic-
kých vaskularizací. Z nevaskulárních výkonů pak pře-
devším drenáže žlučových cest a perkutánní nefrosto-
mie, drenáže preformovaných a patologických dutin. 
Dále pracoviště disponuje ultrazvukovým přístrojem 
Toshiba Xario 100.

Prováděné výkony
Diagnostické výkony tepenného a žilního sys-
tému všech oblastí kromě koronárních tepen

V případě vhodného nálezu při vyšetření je intervenč-
ní endovaskulární výkon proveden bezprostředně.

Skladba endovaskulárních výkonů  
na tepenném systému

Provádíme perkutánní transluminální angioplastiku 
(PTA) a implantaci stentů do tepen postižených obli-
teračním onemocněním:

•  tepny odstupující z oblouku aorty –  
tr. brachiocephalicus, a. carotis externa, a. carotis 
interna, a. subclavia, a.vertebralis, tepny horní 
končetiny

•  viscerální tepny
•  renální tepny
•   břišní aorty
•   pánevní tepny
•  stehenní a podkolenní tepny
•   bércové tepny
•  dialyzační arteriovenózní fistule
•  embolizace AV malformací, event. patologických 

ložisek
•  pulzní sprejová trombolýza periferních tepen 

a bypassů

Přednosta

prim. MUDr. Milan Novák

tel.:   377 182 357,  

377 182 534

mnovak@privamed.cz

Vedoucí radiologický  
asistent

Jitka Zemanová

tel.: 377 182 534

jzemanova@privamed.cz

Výkony na centrálních žilách a žilách horní 
a dolní končetiny

•  implantace kaválních filtrů
•   PTA centrálních žil
•  trombolýza periferních žil
•   implantace i. v. portů, PICC katétrů

Skladba nevaskulárních intervenčních výkonů

•  PTC – perkutánní transhepatální cholangiografie
•  PTD – perkutánní transhepatální zevně-vnitřní 

drenáž žlučových cest
• punkční nefrotomie

Objednání vyšetření
Po–Pá 7:00–14:00 na tel.: 377 182 534

„Odměnou za naši práci je Vaše zdraví.“ 
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RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ 

Radiodiagnostické oddělení disponuje všemi zobrazo-
vacími modalitami od klasických rtg. snímků po spe-
cializovaná vyšetření na ultrazvuku, mamografii, CT 
a MR. V roce 2010 oddělení přešlo z analogového 
způsobu zobrazování na plně digitální. Snímky se 
uchovávají v digitální paměti, jsou k dispozici všem 
oddělením nemocnice i mimonemocničním pracoviš-
tím, která s tímto oddělením spolupracují. Správu a ar-
chivaci obrazových dat zabezpečuje systém MARIE 
PACS od společnosti OR-CZ, který umožňuje napojení 
na podobné systémy jiných nemocnic (E-PACS, Re-
diMed), a tím i rychlou výměnu dat mezi jednotlivými 
pracovišti. Stejně je tento systém propojen s nemoc-
ničním informačním systémem WinMedicalc. Radiodia- 
gnostické oddělení zajišťuje nepřetržitou službu pro 
rtg. vyšetření a CT.

Radiodiagnostické oddělení  
poskytuje tyto vyšetřovací  
metody:
•  Skiagrafická a skiaskopická vyšetření – snímky kostí, 

plic, břicha, rtg. trávicí trubice, perimyelografie, 
vylučovací urografie, cystoradiografie, flebografie 
dolních i horních končetin

•  Mamografie – vyšetření prsu

•  Sonografie – včetně barevně kódovaných 
dopplerometrických vyšetření, biopsií a punkcí

•  Výpočetní tomografie (CT) – CT mozku, krku, 
hrudníku, břicha, ledvin, pánve, končetin, 
CT angiografie, CT enteroklýza, CT virtuální 
kolonoskopie, cílené kořenové obstřiky, biopsie, 
drenáže pod CT navigací, ozónoterapie

•  Magnetická rezonance (MR) – MR mozku, MR krční, 
hrudní a bederní páteře, MR pánve, MR kloubů, MR 
cholangiopankreatikografie

•  Angiografie a intervenční radiologie (IR) 
– angiografická vyšetření, endovaskulární 
a nevaskulární intervenční výkony

Přednosta

prim. MUDr. Milan Novák

tel.: 377 182 357

mnovak@privamed.cz

Vedoucí radiologický 
asistent

Hana Březinová

tel.: 377 182 323

hbrezinova@privamed.cz

Přístrojové vybavení:
•  Siemens Axiom Aristos MX/VX přímá digitalizace 

a nepřímá digitální radiografie Agfa
•  Siemens ICONOS R 200 s digitálním zobrazováním
•  Siemens POLYMOBIL Plus – pojízdný skiagrafický 

přístroj
•  Siemens Somatom Perspective – CT přístroj
• TAO 80 – ozónový terapeutický přístroj
•  Siemens Magnetom C! – otevřený systém 

magnetické rezonance
•  ALPHA RT – mamografický přístroj
•  TOSHIBA Aplio MX – ultrazvukový přístroj
• Siemens Artis Zee seiling – angiografický přístroj

Objednání vyšetření
Po–Pá 7:00–14:00

Skiagrafie a skiaskopie:  377 182 367

Mamografie:  377 182 367

Sonografie:  377 182 369

Počítačová tomografie (CT): 377 182 407

Magnetická rezonance (MR): 377 182 444 
(Po–Čt) 7:00–17:00

Angiografie a intervenční radiologie (IR):   
 377 182 534

„Vidíme do Vás.“ 
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REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ 

Rehabilitační oddělení poskytuje komplexní ústavní 
a ambulantní rehabilitační péči od diagnostiky přes 
infuzní terapie, aplikace metod myoskeletální medi-
cíny či akupunktury atd. Pacientům je sestaven reha-
bilitační plán cíleně podle jejich individuálních potřeb 
a možností. Rehabilitace úzce spolupracuje nejen 
s ostatními odděleními nemocnice, ale také s dalšími 
zdravotnickými lůžkovými a ambulantními zařízeními 
z Plzně a okolí.

Lůžkové oddělení
tel.: 377 182 353

Na lůžkové oddělení jsou přijímáni pacienti vyžadu-
jící intenzivní a specializovanou rehabilitaci po úra-
zech, ortopedických a neurochirurgických operacích, 
po akutních cévních příhodách, s vertebrogenními 
potížemi, s neurologickými onemocněními. Formou 
rekondičních pobytů ošetřujeme i pacienty s chronic-
kými onemocněními.

Zkušení a kvalifikovaní fyzioterapeuti provádějí re-
habilitaci i o sobotách a státních svátcích. Využívají 
přitom své teoretické a praktické poznatky nejrůz-
nějších metod, jako jsou např. PNF, Brügger koncept, 
senzomotorická stimulace, metoda dle McKenzieho, 
Vojtova metoda, Bobath koncept, Kabatova metoda,  
NEURAC, ACT, škola zad, metoda dle Mojžíšové  
a další.

Lůžkové oddělení je celé bezbariérové a má k dispo-
zici 9 třílůžkových pokojů, které jsou vybavené so- 
ciálním zařízením, a jeden nadstandardní pokoj  
(celkem 28 lůžek).

Rehabilitační ambulance
tel.: 377 182 361, 377 182 353  
k vyšetření je nutné se objednat předem

sestra Iveta Poláčková

Rehabilitační ambulance poskytuje základní vyšetře-
ní, stanovení diagnózy a následného rehabilitačního 
plánu.

Přednosta

prim. MUDr. Harriet Lípa

tel.:  377 182 361, 

377 182 353

hlipa@privamed.cz

Vrchní sestra

Karla Vaicenbacherová

tel.: 377 182 353

kvaicenbacherova@privamed.cz

Vedoucí fyzioterapeutka

Petra Dvořáková

tel.: 377 182 395

pdvorakova@privamed.cz

Léčebné metody RHC oddělení
•  Léčebná tělesná výchova 
 – při onemocnění pohybového aparátu
  –  při onemocnění periferního a centrálního nervového systému 

(včetně poúrazových a pooperačních stavů)
  – dle Mojžíšové při sterilitě a dysmenorrhoei

•  Fyzikální terapie 
  –  mechanoterapie (motodlaha, ultrasonoterapie, lymfodrenáže)
 – termoterapie a kryoterapie
 –  hydroterapie (vířivé a perličkové koupele)
 – fototerapie (biolampa, laser)
 –  elektroterapie – kontaktní (nízkofrekvenční a středofrekvenční 

proudy, elektrostimulace)
 – nekontaktní (magnetoterapie)

•  Protetické poradenství

•  Myoskeletální medicína

• Akupunktura (celotělová, aurikulární – jehlová, laserová)

• Ergoterapie

• Baňkování

• Plynové injekce

• Aplikace Guny

• Tejpování

„Správná rehabilitace urychluje proces uzdravení a tím i brzký návrat pacienta  
do běžného života.“
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LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH 

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) vznikla v Plz-
ni před více než třiceti lety a patří mezi největší za-
řízení tohoto typu v České republice. LDN poskytuje 
komplexní ošetřovatelskou a léčebnou péči dospělým 
pacientům bez rozdílu věku, kteří trpí dlouhodobým 
většinou komplikovaným onemocněním. Ošetřova-
telský personál tvoří z velké části všeobecné sestry 
se specializací v oboru geriatrie, které mají osvědče-
ní k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu. Na oddělení funguje pravidelná rehabilitační 
a logopedická péče. Velké oblibě se u pacientů těší er-
goterapie, která příznivě ovlivňuje fyzické a psychické 
funkce seniorů, jejich svalovou sílu, rozsah a koordi-
naci pohybu, jemnou motoriku, vůli, vytrvalost, paměť, 
myšlení, pozornost, orientaci, jazykové dovednosti, 
úsudek a také koncentraci. Výrobky, které vznikají při 
ergoterapeutických sezeních, zdobí celý areál nemoc-
nice. Přímo na oddělení se nyní nově nachází kaple sv. 
Anežky České, která poskytuje duchovní útěchu ne-
mocným a kde se také slouží pravidelné mše.

Díky umístění LDN v rámci areálu nemocnice lze bez 
problémů a okamžitě provádět veškerá potřebná vy-
šetření. Pacientům se tak dostane potřebné lékařské 
péče, která je zajištěna 24 hodin denně. Zároveň jsou 
k dispozici konziliáři v oboru ARO, chirurgie, ortope-
die, neurologie, rehabilitace a psychiatrie, kteří na od-
dělení docházejí pravidelně. Podle potřeby klientů při-
cházejí na LDN konziliáři ostatních oborů, jako je např. 
oční či kožní.

Pacienti jsou přijímáni nejen z lůžkových zdravotnic-
kých zařízení, ale také z domova na doporučení prak-
tického lékaře či ambulantního specialisty.

Klienti jsou ubytováni ve tří, výjimečně ve čtyřlůžko-
vých pokojích, k dispozici jsou také dva dvoulůžkové 
nadstandardní pokoje. Od roku 2007 LDN provozu-
je také 10 sociálních lůžek. Na přelomu roku 2014 
a 2015 došlo k adaptaci objektu LDN. V rámci oprav 
se zvětšily pokoje, zmodernizovalo sociální zařízení 
a okna byla opatřena sluneční clonou. Díky tomu je za-
jištěn mnohem větší komfort pro pacienty. 

V roce 2010 získala LDN akreditaci ke specializační-
mu vzdělávání lékařů v oboru geriatrie. Od roku 2009 

Kaple sv. Anežky České 
Na jaře 2015 byla slavnostně vysvěcena a otevře-
na nová nemocniční kaple zasvěcená Anežce České. 
Nachází se v 6. patře budovy LDN, má kapacitu ko-
lem 20 osob a pro pacienty je otevřena každý den. 
V úterý a čtvrtek sem pak pravidelně dochází pas-
torační asistentka sestra Michaela od františkánů, 
která pomáhá s duchovní péčí o pacienty a poskytuje 
jim duchovní útěchu. Mše se zde konají každé úterý 
od 14 hodin. Prostor kaple vznikl díky optimálnímu 
a efektivnímu využití části chodby na oddělení, kte-
rá do té doby sloužila spíše jako odkládací prostor 
pro transportní nemocniční vozíky a lůžka. Díky 
kreativnímu nápadu interiérového projektanta vzni-
kl úžasný prostor, který plně splňuje potřeby pro 
provozování kaple a je zároveň bezbariérový. Kapli 
zdobí obraz s duchovní tematikou od ruského malíře  
Andreje Vystropova.

„Stáří se vplíží, aniž to tušíš…“

Přednosta

prim. MUDr. Alena Hejnová

tel.: 377 182 347 

ahejnova@privamed.cz

Vrchní sestra

Mgr. Eva Čermáková

tel.: 377 182 344

ecermakova@privamed.cz

je oddělení aktivně zapojeno do mezinárodního vý-
zkumného projektu SHELTER (Services for Elderly in 
Long Term Care), který probíhá současně v 8 evrop-
ských zemích (Itálie, ČR, Německo, Finsko, Francie, 
Holandsko, Velká Británie, Španělsko a Izrael) a je 
zaštítěn Evropskou unií. Cílem projektu je pomocí 
komplexního zhodnocení zdravotnických a sociálních 
charakteristik zlepšit diagnózu dosud nepoznaných 
klinických problémů a navrhnout plán péče odpovída-
jící co možná nejlépe potřebám konkrétního pacienta.

Oddělení DIOP
Jako úplně první v České republice vzniklo v roce 
2009 oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošet-
řovatelská péče) s kapacitou 10 lůžek. Slouží pa- 
cientům v těžkém stavu, bezvědomí, s tracheostomií, 
spontánně dýchajícím. Jedná se především o pa-
cienty po závažných úrazech hlavy, neurochirurgic-
kých operacích, event. kardiopulmonální resuscitaci, 
u nichž se nepodařilo obnovit životní funkce bez po-
škození mozkových buněk nedostatkem kyslíku.

Objednání pacientů k přijetí 
prim. MUDr. Alena Hejnová
tel.: 377 182 347 
MUDr. Věra Kohoutová
tel.: 377 182 347, 377 182 371
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE 

Oddělení klinické biochemie a hematologie je největší 
nestátní biochemická laboratoř v plzeňském regionu. 
Své služby nabízí ve třech odbornostech – v klinic-
ké biochemii, hematologii a imunologii. Pracoviště 
je vybaveno špičkovou přístrojovou technikou, která 
umožňuje plnou automatizaci provozu a rychlé zpra-
cování vzorků. Používáním vyšetřovacích souprav re-
nomovaných světových výrobců a důslednou aplikací 
systémů interní i externí kontroly je zajištěna vysoká 
kvalita prováděných vyšetření. Oddělení klinické bio-
chemie je akreditováno pro všechny tři odbornosti 
dle ISO 15 189 u NASKL České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně, kontrolováno Státním ústa-
vem pro kontrolu léčiv a zařazeno v registru laboratoří 
provádějících screening vrozených vývojových vad. 

Laboratoř provádí
•  základní i speciální biochemická vyšetření v séru, 

moči i v punktátu

•  stanovení hormonů a tumorových markerů

•  vyšetření markerů kostního metabolismu

•  stanovení vitamínů a léků

•  sérologická vyšetření hepatitid a tetanu

•  základní hematologická vyšetření

•  speciální koagulační vyšetření

•  široké spektrum základních i speciálních imunolo-
gických vyšetření

•  množství specifických IgE vyšetření pro alergologii 

Laboratoř OKB zpracovává biologický materiál pro 
síť zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED a také 
pro více než 300 lékařů z okresů Plzeň-město, Plzeň- 
sever, Plzeň-jih, Rokycany, Domažlice či nemocnici 
u Sv. Jiří. Díky spolupráci se společností Genetika Pl-
zeň, s.r.o., provádí laboratoř rovněž screening v prv-
ním i druhém trimestru těhotenství. 

„Nechceme být pouhou továrnou na výsledky.“

Přednosta

Ing. Zdeněk Jeřábek

tel.: 377 182 338

zjerabek@privamed.cz

Vedoucí laborantka
Růžena Špillerová

tel.: 377 182 337

rspillerova@privamed.cz

www.privamed.cz/laborator
bezplatná telefonická linka 

800 900 365

V centrální laboratoři je zajištěn nepřetržitý 
provoz. Příjem a následné zpracování materiá- 
lu tak probíhá 24 hodin denně.

Výsledky oddělení distribuuje 
v různé formě:
•  tištěné (vždy)

•  elektronicky (import dat do lékařského informačního 
systému – prostřednictvím programu MEx společ-
nosti Medicalc – zabezpečeno certifikátem)

Spolupracujícím lékařům poskytuje laboratoř nad-
standardní služby. Bezplatně dodává jednorázový 
odběrový materiál, žádanky a zdarma zajišťuje svoz 
biologického materiálu. Lékařům a pacientům jsou 
k dispozici naše pracoviště na plzeňských polikli-
nikách Slovany, Doubravka, Bory či na poliklinice 
ve Stříbře a v Blovicích, kde provádíme některá zá-
kladní statimová vyšetření.

Odběrová místa a laboratoře OKB
Centrální laboratoř  
Kotíkovská 17, 323 00 Plzeň, tel.: 377 182 365 
provoz laboratoře: nepřetržitě 
odběry krve: Po–Pá 7:00–14:00 

II. poliklinika 
Francouzská 4, 326 00 Plzeň, tel.: 378 014 246 
Po–Pá 7:00–11:00, 11:30–13:00

III. poliklinika 
Čechova 44, 301 00 Plzeň, tel.: 373 723 264 
Po–Pá 7:00–13:00  

IV. poliklinika 
Masarykova 62, 312 00 Plzeň, tel.: 373 724 281 
Po–Pá 7:00–13:00  

Blovice 
Palackého 259, 336 01 Blovice, tel.: 371 523 745 
Po–Pá 7:00–13:00 (pouze odběry z prstu) 

Stříbro 
Benešova 511, 349 01 Stříbro, tel.: 374 633 548 
provoz laboratoře: Po–Pá: 7:00–13:00 
odběry krve:  Po–St, Pá 7:00–9:30,  

Čt 7:00–8:30
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE 

Oddělení klinické mikrobiologie poskytuje laboratorní 
diagnostiku velké většiny lékařsky významných bakte-
rií v té nejvyšší kvalitě a s velmi krátkou časovou ode-
zvou. Oddělení nabízí široké spektrum sérologických 
vyšetření prováděných na moderních analyzátorech 
a jejich interpretaci.

Tím nejdůležitějším dokumentem definující pravidla 
spolupráce lékaře nebo pacienta s laboratoří je labo-
ratorní příručka, která je dostupná na našich webo-
vých stránkách.

Potvrzením úrovně poskytovaných služeb je akredi-
tace ČIA v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 
15189:2012, která má v době standardizace léčeb-
ných postupů nezastupitelný význam. Je to jasný způ-
sob, kterým laboratoř může prokázat úroveň poskyto-
vané péče a její setrvale vysokou kvalitu.

Prioritou pracoviště je
•  kvalita – je vždy na prvním místě, kvalitní výsledek 

je samozřejmostí

•  rychlost – zajišťujeme díky aplikaci moderních 
technologií

•  spolehlivost – veškeré činnosti a procesy jsou 
certifikovány, trvale probíhají externí i interní 
kontroly kvality

•  komplexní servis – nabízíme více než výsledek 
(odběrové pomůcky a jejich likvidaci, svoz 
biologického materiálu, konzultační služby 
na bezplatné telefonní lince…)

Oddělení klinické mikrobiologie vychází z předpokla-
du, že kvalita, šíře nabídky i rychlost zpracování ma-
teriálu včetně doručení výsledků jsou nejlepším zákla-
dem dlouhodobé spolupráce. I díky tomu máme přes 
300 spolupracujících externích lékařů.

Laboratoře zajišťují organizaci svozu vzorků tak, aby 
vyhovoval časovým požadavkům lékařů. Svoz přitom 
respektuje zásady správné laboratorní praxe tak, aby 
nedošlo k ovlivnění kvality vzorku a bylo zajištěno 
včasné dodání k laboratornímu vyšetření.

„O kvalitě laboratoří rozhoduje zkušenost a erudice.“

Přednosta

prim. MUDr. Simona Bláhová

tel.: 377 182 345

sblahova@privamed.cz

Vedoucí laborantka

Zuzana Krocová

tel.:  377 182 308, 

377 182 310

zkrocova@privamed.cz

bezplatná telefonická linka 800 900 305

Naši zaměstnanci splňují nejvyšší nároky na kvalifikaci. 
Jsou motivováni k průběžnému vzdělávání a mají širo-
ké možnosti seberealizace v rámci systému.

Výsledky oddělení OKM  
distribuuje v různé formě:
•  tištěné (vždy)

•  elektronicky (import dat do lékařského informačního 
systému MEx, který je zabezpečený certifikátem)
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DIALYZAČNÍ CENTRUM 

Dialyzační centrum v Městské nemocnici Plzeň spa-
dá pod Dialyzační centrum PRIVAMED Healthia s.r.o. 
a poskytuje péči pacientům s akutním či chronickým 
onemocněním ledvin. 

Nabízí tyto služby:
•  ambulance preventivní a konzervativní nefrologie 

•  ambulantní hemodialyzační středisko – 
metody hemodialýza, hemofiltrace, hemodiafiltrace 

Dialyzační kapacita: 
•  10 dialyzačních pozic (elektronicky polohovatelná 

křesla, elektronicky polohovatelné postele) 

Přístrojové vybavení: 
•  11 dialyzačních monitorů Fresenius řady 5008S 

Cordiax (9 přístrojů) a 5008 Cordiax (2 přístroje) 

•  dialyzační monitory řady Cordiax jsou vybaveny 
bezpečnostními prvky, jako např. VAM (Venous 
Access Monitor) – automatická detekce dislokace 
(včetně ev. vypadnutí) venózní jehly 

Doplňkové moduly:  
•  BTM – monitorace funkce cévního přístupu 

•  OCM – online monitorace účinnosti dialyzační 
procedury 

•  BVM – modul sloužící k prevenci možného poklesu 
krevního tlaku 

•  VAM (Venous Access Monitor) – automatická 
detekce dislokace venózní jehly 

•  přístroj k odhadu suché váhy pacienta 
na bioimpedančním principu (BCM) 

•  cejchovaná digitální váha s madly pro chodící 
pacienty, cejchovaná digitální postelová váha pro 
imobilní pacienty 

„Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno…“

Přednosta

prim. MUDr. Jan Wirth

tel.: 377 182 539

jwirth@privamed.cz

Vrchní sestra

Bc. Naďa Linhartová

tel.: 377 182 536

nlinhartová@privamed.cz

Dialyzační metody – u všech pacientů standardně 
hemodiafiltrace   

Dialyzátory – používáme standardně high-flux 

Úpravna vody – vybavena firmou Fresenius 

Ostatní vybavení: 
•  televize (k dispozici pro každé lůžko/křeslo) 

•  bezdrátový přístup na internet (free wifi) 

•  k zapůjčení notebooky a tablety ZDARMA 

  

Služby: 
•  zdarma občerstvení 

•  studené a teplé nápoje během léčebné procedury 

•  zajišťujeme donášku léků z lékárny v areálu 
nemocnice přímo k pacientovi v průběhu dialyzační  
procedury  

Doprava: 
•  dopravní zdravotní služba 

•  pro pacienty přijíždějící osobním vozem je 
zajištěno parkování přímo u Dialyzačního centra 

•  bezbariérový přístup

Ambulantní pracoviště 

Diagnostická a predialyzační ambulance

•  Diagnostika, prevence a léčba onemocnění ledvin

Ordinační hodiny

Po–Pá   dle objednání na tel.: 377 182 536

Telefon na dialýzu: 377 182 537 
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DOŠKOLOVÁNÍ A PRAKTICKÁ VÝUKA 

Městská nemocnice Plzeň PRIVAMED a.s., pořádá 
od roku 1996 pravidelná odborná a společenská 
setkání pro lékaře v praxi s přednostním zaměřením 
na praktické lékaře a ambulantní specialisty. V rámci 
programu celoživotního vzdělávání probíhají ve všech 
zdravotnických zařízeních sítě PRIVAMED pravidelné 
semináře nejen pro lékaře, ale i pro ostatní zdravot-
nické pracovníky.

V roce 2014 proběhla např. v pořadí již 4. konferen-
ce, kterou pořádá interní oddělení Mulačovy nemoc-
nice pro nelékařský personál. Tato vzdělávací akce je 
zahrnuta do programu celoživotního vzdělávání a re-
gistrována u ČAS. Na jaře 2015 se konal Mezikraj-
ský seminář pracovníků klinické biochemie a hemato-
logie Plzeňského a Karlovarského kraje. Akce, která 
se těšila velkému zájmu odborníků, měla charakter 
postgraduálního vzdělávání a byla garantována ČLS 

JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako 
akce kontinuálního vzdělávání. Seminář byl hodnocen 
kredity KWOPZ a ČAS. Osteologický seminář pro od-
bornou veřejnost proběhl v dubnu 2015 v prostorách 
Městské nemocnice a Hotelu Panorama. Akci pro ten-
to rok zajistila Městská nemocnice Plzeň PRIVAMED 
a.s., a setkala se s velkým zájmem. I tato vzdělávací 
akce byla zahrnuta do programu celoživotního vzdě-
lávání a registrována u ČAS.

Městská nemocnice Plzeň PRIVAMED a.s., uskutečnila 
v květnu 2015 ve spolupráci se vzdělávací agenturou 
Eduprofi další seminář také zařazený do kreditního 
systému, tentokrát pro nelékařské pracovníky (vše-
obecné sestry, fyzioterapeuty, nutriční terapeuty, 
zdravotní laboranty, farmaceutické asistenty a zdra-
votně sociální pracovníky) na téma Zvyšování kvality 
zdravotnické péče ve zdravotnickém zařízení.
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STRAVOVACÍ PROVOZ 

Nemocnice má vlastní moderní stravovací provoz, 
který je provozován zcela v souladu s platnými před-
pisy ČR a EU. Zajišťuje dietní stravování v celém po-
třebném rozsahu nemocničních diet včetně enterální 
výživy a je vybaven technologií umožňující šetrné 
zpracování potravin. Pokrmy včetně diet připravuje 
tým kuchařů podle nejnovějších gastronomických pra-
videl a požadavků. Skladba jídel je vyvážená tak, aby 
uspokojila všechny věkové kategorie strávníků, důraz 
se klade zejména na seniory. 

Na pestrost, kvalitu a vyváženost stravy dohlížejí 
nutriční terapeutky, které zároveň zajišťují dietetickou 
a nutriční péči o pacienty a věnují se i edukaci nemoc-
ných přímo na pokojích. Samozřejmostí je také denní 
osobní návštěva nutriční terapeutky na nadstandard-
ních pokojích, kde pacienti mají možnost výběru stra-
vy s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. 

„Mnoho lidí, mnoho chutí… Snažíme se vyjít všem vstříc.“

Vedoucí OLVaS

František Karásek

tel.: 377 182 382

fkarasek@privamed.cz

Součástí zaměstnanecké jídelny, která má kapacitu 
82 míst, je také oddělený salónek vybavený audio-
vizuálním zařízením, který příležitostně slouží jako 
posluchárna pro doškolovací a odborné praxe. Pro 
svoji kvalitu a vyhlášenou chuťovou úroveň využíva-
jí stravovací provoz nemocnice i další zdravotnická 
zařízení.
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TECHNICKÉ ODDĚLENÍ 

Technické oddělení je nedílnou součástí nemocnice, 
zajišťující kompletní technický servis. 24 hodin den-
ně, 365 dní v roce musí vše fungovat. Náplní tohoto 
oddělení je např. správa nemovitostí i pozemků, vozo-
vého parku, údržba zeleně, modernizace prostor i jed-
notlivých technologií, údržby a opravy všeho druhu, in-
stalace, telefony, IT technologie, zařízení jednotlivých 
oddělení, energie, péče o stroje, přístroje, nástroje, 
zajištění provozu všech výtahů, stanice medicinálních 
plynů, vlastní FVE atd. Stará se i o funkčnost a servis 
mnoha dalších zařízení v rámci nemocnice, jejichž 
chod není takovou samozřejmostí, jak se zdá. Vytří-
dí více jak tisícovku špinavého a čistého prádla denně 
a postará se o tuny odpadů, které nemocnice vypro-
dukuje. Připravuje nové investiční akce, navrhuje tech-
nické i provozní vize společnosti. 

„Všichni na nás každodenně spoléhají, že vše funguje…“

Technická ředitelka

Ing. Zuzana Těťálová

tel.: 377 182 334

ztetalova@privamed.cz

COMMEATUS s.r.o. 

Commeatus s.r.o. je již řadu let výhradním dodavate-
lem zdravotnického materiálu pro síť zdravotnických 
zařízení skupiny PRIVAMED. Mezi zákazníky společ-
nosti patří také praktičtí lékaři, ambulance, kojenecké 
ústavy, léčebny a nemocnice.

Nabídka služeb:
•  bezplatný poradenský servis v oblasti dezinfekcí, 

inkontinentních pomůcek a ostatního spotřebního 
zdravotnického materiálu

•  komplexní zásobování spotřebním zdravotnickým 
materiálem (např. inj. technikou, inkontinenčními 
pomůckami, obvazovým materiálem, rouškováním)

•  zásobování související s hygienickým provozem 
(např. dezinfekcí, drogerií, papírovým programem, 
čisticí chemií pro profesionální úklid aj.)

•  vybavení ambulancí (např. přístrojovou technikou, 
kancelářskými potřebami)

•  připravujeme jednodušší formu odběru zboží přes 
e-shop 

„Snažíme se najít kvalitu za rozumnou cenu.“

Jednatel společnosti

Jan Čermák, DiS.

zapsaná v OR u Krajského soudu 

v Plzni, oddíl C, vložka 21776,  

IČ: 28023862

Kotíkovská 927/19,  

323 00 Plzeň 

 tel.: 377 182 390

info@commeatus.cz

www.commeatus.cz

Veškerá naše nabídka je za velmi příznivé ceny, a to při 
zachování maximální kvality výrobků.
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LÉKÁRNA 

Lékárna se nachází přímo v areálu Městské nemocni-
ce, v přízemí budovy LDN. Zabezpečuje výdej léků pro 
ambulantní pacienty a zároveň dodává léky na lůžko-
vá oddělení Městské a Mulačovy nemocnice. Lékárna 
má bezbariérový vstup.

•  Úzká a flexibilní spolupráce s lékaři

•  Individuální přístup k potřebám pacientů

•  Možnost výdeje na e-recept

•  Možnost platit platební kartou

Provozní doba 

Po–Pá       7:30–16:30

„Zakoupením léků v naší lékárně podpoříte rozvoj naší nemocnice.“

Vedoucí lékárník

RNDr. Zdeněk Bureš

tel.: 377 182 379

lekarna@privamed.cz
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PRIVAMED Healthia s.r.o.,  
MASARYKOVA NEMOCNICE  
V RAKOVNÍKU 

Masarykova nemocnice v Rakovníku patří pod spo-
lečnost PRIVAMED již osm let. Tato nemocnice, ležící 
na okraji města v krásném a klidném prostředí obklo-
pená zelení, má za sebou bohatou a velmi zajímavou 
historii. K ní nepochybně patří osobní návštěva pre-
zidenta Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1929. 
Československý prezident poctil nemocnici svojí ná-
vštěvou 20. ledna 1929, což dokládá i jeho podpis 
v nemocniční kronice. Na památku jeho návštěvy byla 
v areálu nemocnice umístěna pamětní deska a také 
busta, která na patronaci tohoto významného státníka 
stále odkazuje. Kromě prvorepublikového prezidenta 
se do nemocnice přijel podívat v roce 1930 zemský 
viceprezident Richard Bienert.

Původní okresní nemocnice v Rakovníku byla založe-
na již v roce 1879. Kvůli její nízké kapacitě a nevy-
hovujícímu stavu bylo rozhodnuto vybudovat novou, 
moderní nemocnici vyhovující moderním nárokům. 
Vznik nové nemocnice iniciovala Okresní správní ko-
mise v Rakovníku, která se rovněž usnesla, že stavba 
nového rakovnického špitálu by se měla realizovat 
u příležitosti 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka.

V roce 1920 tak začíná stavba moderní okresní ne-
mocnice, která měla kapacitu 215 lůžek a například 
během roku 1929 ošetřila až 2 747 pacientů. Sou-
částí nového špitálu byl interní, infekční, desinfekční 
pavilon, pitevní komora a hospodářská budova. Ná-
klady na její stavbu dosáhly 9 milionů korun. Na svou 
dobu se jednalo o skutečně moderní zařízení.

Další kapitola historie rakovnické nemocnice se píše 
v sedmdesátých letech 20. století, kdy zařízení na-
ráží na omezenou kapacitu, a proto je v roce 1971 
rozhodnuto o přístavbě výškové budovy. Objekt byl 
slavnostně uveden do provozu u příležitosti 50. výročí 
vzniku nemocnice a své zázemí v něm našla gynekolo-
gie, porodnice, chirurgie, ARO, operační sály a ambu-
lance. Až do konce 20. století se nemocnice neustále 
a průběžně modernizuje.

V roce 2003 se novým zřizovatelem nemocnice stal 
Krajský úřad Středočeského kraje, který ji v rámci 
reformy zdravotnictví vložil do Oblastní nemocnice 
Příbram, a.s. V roce 2007 se na základě výběrové-
ho řízení stala vlastníkem nemocnice společnost  
PRIVAMED Healthia s.r.o.
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Vedení nemocnice
  

Jednatel  
a ředitel nemocnice

Ing. Jaromír Bureš

tel.: 313 525 270 

sekretariat@nemorako.cz

Vedoucí lékař

MUDr. Oldřich Kronich

tel.: 313 525 401

kronich@nemorako.cz

Hlavní sestra

Ing. Bc. Lenka Malíková

tel.: 313 525 253

malikova@nemorako.cz 

Rakovnická nemocnice pod vedením společnosti 
PRIVAMED nastoupila cestu výrazné modernizace. 
Za osm let investovala společnost PRIVAMED Heal-
thia s.r.o. např. do nového CT, monitorovací techniky 
pro oddělení ARO, kompletní rekonstrukce a moderni-
zace gynekologicko-porodnického oddělení, interního 
a rehabilitačního oddělení apod.

Spádová oblast nemocnice je zhruba 60 000 oby-
vatel a tento počet se v době letních dovolených 
navyšuje až o 50 000, což jsou rekreanti, kteří 
v případě potřeby také využívají služby rakovnické 
nemocnice. Nemocnice disponuje 8 lůžkovými oddě-
leními s 302 lůžky a poskytuje ošetření pacientům 
ve 23 ambulancích. PRIVAMED Healthia provozuje 
také ambulance v městské poliklinice Nové Strašecí 
a dále ordinace praktických lékařů v Křivoklátě, Ra-
kovníku, Mutějovicích, Hředlích a Kounově.

Rakovnická nemocnice

– 302 lůžek

– 8 lůžkových oddělení

– 23 odborných ambulancí

– 78 lékařů

– 299 nelékařského zdravotnického personálu 

V roce 2014

– hospitalizováno 10 000 pacientů

– provedeno 2 409 operací

– ambulantně ošetřeno 117 000 pacientů

KONTAKTY
Masarykova nemocnice

Dukelských hrdinů 200

269 29 Rakovník

tel.: 313 525 111

nemocnice@nemorako.cz

www.nemorako.cz

Facebook: Masarykova nemocnice Rakovník

provozovatel:
PRIVAMED Healthia s.r.o.
sídlo: Plzeň, Kotíkovská 19/927
IČ: 26397943
Bank. spojení: ČSOB  
Č. ú.: 213251137/0300
vedená u Krajského soudu v Plzni, 
odd. C vložka 17706
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INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení zajišťuje základní interní diagnostiku 
a léčebnou péči, včetně intenzivní péče na JIP, hemo-
dialýzu a provoz specializovaných ambulancí. Velice 
úzce spolupracuje s klinickými pracovišti fakultních 
nemocnic. 

Akutní péče vyžaduje rychlou diagnostiku, k čemuž  
interní oddělení využívá dobře vybavené radiodia-
gnostické pracoviště, oddělení klinických laborato-
ří a další oddělení nemocnice. Oddělení  je od roku 
2008 akreditováno, což jej opravňuje  poskytovat 
vzdělání absolventům lékařských fakult v základním 
interním kmeni. 

Lůžkové oddělení
Lůžková část interního oddělení má k dispozici  
6 lůžek JIP, 12 lůžek hemodialýzy, 74 standardních 
lůžek a 16 lůžek následné péče. Pacienti mohou vy-
užívat i 3 nadstandardní pokoje. Všechna oddělení 
procházejí postupnou rekonstrukcí a modernizací.

„Chceme poskytovat kvalitní, komplexní a dostupnou péči v regionu  
ve spolupráci s klinickými pracovišti.“ 

Primář

MUDr. Eva Mandáková, MBA

tel.: 313 525 355

 mandakova@nemorako.cz

Vrchní sestra

Bc. Petra Kovářová

tel.: 313 525 359

kovarova@nemorako.cz

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE INTERNÍHO ODDĚLENÍ
vedoucí lékař MUDr. Václav Čermák  
tel. 313 525 269, cermak@nemorako.cz

staniční sestra Jaroslava Hůlová  
tel. 313 525 269 

Jde o specializovanou jednotku sloužící pro léč-
bu pacientů se závažnými, život ohrožujícími stavy.  
Zajišťuje především akutní péči o nemocné s kardio- 
respiračními a metabolickými onemocněními. Ne-
mocní s akutními koronárními syndromy a závažnými 
arytmiemi jsou řešeni ve spolupráci s Kardiocentrem

Nemocnice Na Homolce, FN Motol a ÚVN Střešovice. 
U nemocných s metabolickým onemocněními, u kte-
rých je indikována akutní hemodialýza, jsou dialyzo-
váni na našem hemodialyzačním středisku.

Pacienty s cévními mozkovými příhodami splňují-
cími kritéria pro trombolýzu odesíláme na Neurolo-
gické oddělení ON Kladno. Jednotka má k dispozici 
6 polohovacích lůžek s aktivními matracemi a je  

vybavena moderním monitorovacím systémem, kte-
rý umožňujícím sledování základních životních funkcí 
pacientů, neinvazivní monitorování EKG, TK, decho-
vé frekvence, saturace O2. Další vybavení jednotky 
umožňuje také provádění dočasné externí elektrické 
stimulace srdečního svalu při závažných poruchách 
srdečního rytmu.

Příjmová ambulance interního 
oddělení
tel.: 313 525 297, 313 525 364

Ambulance zajišťuje vyšetření akutních pacientů a dle 
rozhodnutí lékaře vyšetření proběhne ambulantně 
nebo je pacient hospitalizován v Rakovníku a v někte-
rých případech rovnou odeslán na vyšší pracoviště.
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AMBULANCE INTERNÍHO ODDĚLENÍ 

Interní ambulance
MUDr. Simona Vlková, MUDr. Klára Maříková
tel.: 313 525 242, 313 525 241

Ambulance slouží k diagnostice a léčbě pacientů s in-
terními onemocněními, zejména pacientů s poruchou 
metabolismu tuků, hypertenzí, metabolickým syndro-
mem. V indikovaných případech zajišťujeme vyšetření 
k vyloučení sekundární hypertenze. Specifickou sku-
pinu pacientů tvoří nemocní s řídnutím kostní tkáně 
– osteoporózou. V neposlední řadě zajišťujeme dovy-
šetření a další sledování pacientů, kteří byli hospita-
lizováni na našem oddělení, předoperační vyšetření 
a EKG.

Ordinační hodiny Po–Pá  8:00–15:00

Kardiologická ambulance
MUDr. Mgr. Zuzana Faťunová, MUDr. Patrik Jarkovský,
MUDr. Jan Naar, MUDr. Petr Povolný 
tel.: 313 525 348, 313 525 278

Kardiologická ambulance je určena pacientům s one-
mocněním srdce a cév. Vyšetřujeme a dispenzarizu-
jeme zde převážně pacienty s ischemickou chorobou 
srdeční, s poruchami srdečního rytmu, s kardiomyopa-
tiemi, se srdečním selháním a s vrozenými i získanými 
srdečními vadami. Poskytujeme základní kardiologické 
vyšetření včetně transtorakální echokardiografie, zá-
těžové ergometrie, holterovského monitorování EKG 
a ambulantního 24hodinového monitorování tlaku. 
Podle potřeby spolupracujeme s dalšími specializova-
nými pracovišti převážně v Kladně a v Praze, kde pro 
naše pacienty zajišťujeme další potřebná vyšetření či 
výklony, jako jsou například katetrizace a koronarogra-
fie, kardiostimulace, elektrofyzilogické vyšetření či kar-
diochirurgické výkony.

Ordinační hodiny     Po–Pá 10:00–14:00  
Út     17:00–22:00 ECHO

Gastroenterologická ambulance
MUDr. Pavel Wohl, MUDr. David Baumann, 
MUDr. Petra Rycková, MUDr. Václav Čermák  
tel.: 313 525 329, 313 525 278

Gastroenterologická ambulance se věnuje pacien-
tům s onemocněním jater, slinivky břišní a trávicího  

Diabetologická ambulance 
MUDr. Ilona Konečná, MUDr. Pavla Táborská  
tel.: 313 525 244

Diabetologická ambulance se stará o nemocné se vše-
mi typy cukrovky v plném rozsahu, včetně sledování 
rozvoje chronických komplikací a zajištění nemocných 
moderními léky dle nejnovějších trendů léčby toho-
to onemocnění. Vysoké procento pacientů má navíc  
možnost domácího měření hladiny krevního cukru 
na glukometrech. Nedílnou součástí péče je sledování 
přidružených onemocnění – např. zvýšeného krevního 
tlaku, poruchy metabolismu tuků, obezity. V kompliko-
vaných případech existuje návaznost na diabetologická 
centra v Praze – IKEM a FN Motol. Součástí Diabeto-
logické ambulance je Podiatrická ambulance, která se 
specializuje na problémy komplikací cukrovky na nohou 
diabetiků. Jedná se o pravidelné kontroly dolních kon-
četin zaměřené zejména na prevenci vzniku diabetické 
nohy, včetně vzdělávání diabetiků i rodinných příslušní-
ků, ošetření drobných ran na nohou. U indikovaných pa-
cientů zajišťujeme protetickou péči na jiném pracovišti.

Ordinační hodiny  Po, St, Čt, Pá 10:00–14:00  
Út    10:00–17:00 

Ambulance kostní denzitometrie 
a osteologie
MUDr. Simona Vlková
tel.: 313 525 278, 313 525 242

Kostní denzitometrie a osteologická ambulance 
byla otevřena v roce 2014. Pracoviště slouží k sta-
novení rizika zlomeniny u žen v menopauze nebo  

traktu. Disponujeme moderním přístrojovým vyba-
vením s možností diagnostické i terapeutické en-
doskopie horní a dolní části trávicího traktu, včetně  
endoskopické polypektomie, stavění krvácení, extrak-
ce cizích těles, zavádění nutričních sond či perkutánní 
endoskopické gastrostomie.

Ve specializované gastroenterologické a hepatolo-
gické poradně dlouhodobě sledujeme a léčíme pa- 
cienty s chronickými chorobami jater, žlučových cest, 
slinivky břišní a zažívacího traktu včetně chronických 
zánětlivých onemocnění střev, jako jsou Crohnova ne-
moc a ulcerózní kolitida. Jsme zapojeni do národního 
programu prevence kolorektálního karcinomu.

Ordinační hodiny     Po, St, Pá   11:30–13:30  
Út, Čt            7:00–14:00 

 
Hematologická ambulance
MUDr. Eva Mandáková, MBA    
tel.: 313 525 328, 313 525 278

Hematologická ambulance se zabývá především dia-
gnostikou a v některých případech i léčbou hemato-
logických onemocnění. Z nezhoubných onemocnění 
jsou to různé druhy anemií (chudokrevnosti), poruchy 
počtu nebo funkce bílých krvinek a krevních desti-
ček, poruchy krevního srážení. Pacienty se zhoubným 
onemocněním typu leukemií, lymfomů a myelomů 
po provedení základní diagnostiky odesíláme na spe-
cializovaná pracoviště v Praze. Někteří pacienti se 
vracejí zpět po přesném stanovení diagnózy a jsou 
léčeni u nás. Provádíme diagnostiku trombofilních sta-
vů a dispenzarizaci těhotných s nutností preventivní 
terapie LMWH (nízkomolekulárních heparinů). Speci-
alizujeme se na diagnostiku a léčbu myelodysplastic-
kého syndromu.

Naše pracoviště patří k jednomu z třiceti center v ČR, 
které přispívá novými případy do registru MyDyS 
(myelodysplastického syndromu). Případy jsou analy-
zovány a výsledky následně přispívají k vývoji nových 
léčebných postupů a nových léků.

Ordinační hodiny  St, Pá 10:30–12:30 

po menopauze, při podezření na přítomnost osteoporó-
zy dle rtg. snímku po zlomenině při minimálním trauma-
tu u mužů i žen či u osob s počínající nebo probíhající 
dlouhodobou léčbou kortikosteroidy v dávce více než 
2,5 mg Prednisonu po dobu nejméně 3 měsíce.

Ordinační hodiny  Po–Pá  7:00–14:00

Endokrinologická ambulance
MUDr. Jitka Levorová
tel.: 313 525 246, 313 525 278

Endokrinologická ambulance zajišťuje diagnostiku  
a léčbu nemocí žláz s vnitřní sekrecí, zaměřuje se pře-
devším na poruchy štítné žlázy ve smyslu zvýšené 
i snížené činnosti a poruchy příštítných tělísek. Pokud 
onemocnění vyžadují vyšetření na specializovaném 
pracovišti, tak tato ambulance vyšetření zajistí.  

Ordinační hodiny Po, Út, Čt    10:00–14:00

Alergologická ambulance
MUDr. Jana Buňatová
tel.: 313 525 248

V alergologické ambulanci provádíme alergická a imu-
nopatologická vyšetření. Z alergií diagnostikujeme 
a léčíme alergickou rýmu, astma bronchiale, alergický 
zánět spojivek, potravinové alergie, kopřivky, atopic-
kou dermatitidu a alergické reakce na hmyzí bodnutí. 
Provádíme spirometrii, nově můžeme doplnit vyšet-
ření hladiny oxidu dusnatého ve vydechovaném vzdu-
chu k posouzení míry alergického zánětu v dýchacích 
cestách. Při základním vyšetření provádíme kožní tes-
ty inhalačními alergeny. Vše doplňujeme odběry krve 
k vyšetření dalších alergenů. Ve vhodných případech 
podáváme alergenovou léčbu. V ambulanci také vyšet-
řujeme podezření na imunodeficity, chronické infekce 
a autoimunitní onemocnění.

Ordinační hodiny  Po, St 7:30–14:00  
Út, Čt 7:30–16:00  
Pá 7:30–13:00

Neurologická ambulance
MUDr. Libuše Šimková, tel. 313 525 240

Ordinační hodiny  Út 7:00–14:00

Onkologická ambulance
MUDr. Jan Nedvěd, tel. 313 525 404

Ordinační hodiny  Út   6:30–16:00
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DIALYZAČNÍ CENTRUM

Hemodialyzační středisko v Rakovníku bylo založeno 
v roce 1993 a bylo tak po Příbrami, Kolíně, Benešově, 
Kladně a Mladé Boleslavi mezi prvními ve Středočes-
kém kraji.   

V úvodu mělo 7 dialyzačních lůžek – 6 chronických 
a 1 akutní. Zakládajícím a prvním vedoucím lékařem 
byl Doc. MUDr. Petr Šellenberg, CSc. se staniční sest-
rou Hanou Zaspalovou. 

V dalším průběhu prošlo dialyzačním střediskem řada 
lékařů a zdravotních sester. Aktuálně má hemodialy-
zační středisko 12 lůžek, 11 chronických a 1 akut-
ní. V průběhu let narůstá počet ošetřených pacientů 
a dialyzačních výkonů. Aktuálně provádíme kolem 
8000 výkonů za rok. 

Péče je prováděna na moderní hemodialyzační pří-
strojové technice, s možností provádět hemodialy-
zační i hemodiafiltrační eliminační metody. Součástí 
je vybavení na kontrolu optimální „suché hmotnosti“ 
dialyzovaných pacientů i na pravidelné proměřování 
průtoku cévním přístupem pacientů. 

Poskytujeme péči pro naše dlouhodobě chronicky 
dialyzované pacienty, stejně tak i o akutní pacienty 
z intenzivních lůžek Nemocnice Rakovník, a stejně tak 
i pro chronicky dialyzované pacienty z jiných dialy-
začních středisek během jejich rekreace v našem, pro  
rekreaci poměrně oblíbeném, regionu.

V neposlední řadě úzce spolupracujeme s pražskými 
specializovanými pracovišti ve Všeobecné fakultní  
nemocnici Praha a IKEM Praha, kde pro jeho 
transplantcentrum připravujeme vhodné pacienty pro 
transplantaci ledviny. 

Připravena je i peritoneální ambulance k zahájení 
péče o našeho prvního peritoneálního, a následně  
další peritoneální pacienty. 

Nedílnou součástí je nefrologická ambulance pro péči 
o pacienty s chronickým onemocněním ledvin a paci-
enty s postupně se zhoršující funkcí ledvin. 

Vedoucí lékař

MUDr. Petr Vorel

tel.: 313 525 324

vorel@nemorako.cz 

Staniční sestra 

Hana Zaspalová

tel.: 313 525 324

Nefrologická ambulance
MUDr. Petr Vorel
tel.: 313 525 317, 313 525 324

Nefrologická ambulance je určena pacientům  
s nechirurgickým onemocněním ledvin. Doménou je 
především péče o pacienty s chronickým onemocně-
ním ledvin a pacienty s postupně se zhoršující funk-
cí ledvin. V návaznosti na nefrologickou ambulanci  
poskytujeme pro pacienty s již selhanou funkcí ledvin 
hemodialyzační léčbu na hemodialyzačním středisku.

Ordinační hodiny   Út–Čt   9:00–12:00

„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“ 
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INTERNÍ ODDĚLENÍ –  
LŮŽKA NÁSLEDNÉ PÉČE

Oddělení Lůžek následné péče (LNP) je součástí in-
terního oddělení Masarykovy nemocnice. Poskytuje 
diagnostickou, léčebnou, komplexní ošetřovatelskou 
a rehabilitační péči pacientům, kteří vyžadují dlouho-
dobou lékařskou, ošetřovatelskou, ale i rehabilitační 
péči. Pacienty na naše oddělení přijímáme z různých 
oddělení. Většinou se jedná o interní, chirurgická 
a neurologická oddělení. Mezi pacienty převažují ne-
mocní po cévních mozkových příhodách, se stavy po-
kročilé povšechné aterosklerózy a senilní demence, 
pacienti s chronickými kožními defekty a onkologičtí 
pacienti.

Oddělení LNP má k dispozici 16 lůžek a je umístěno 
ve druhém patře interního oddělení. Disponuje pěti 
pokoji – jedním dvojlůžkovým, dvěma třílůžkovými 
a dvěma čtyřlůžkovými.

Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými, elektricky 
ovládatelnými lůžky. U každého lůžka je noční sto-

„Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život.“ 

lek s výsuvnou jídelní deskou. Lůžka jsou standard-
ně vybavena pasivní antidekubitární matrací (proti 
proleženinám). V případě potřeby používáme aktivní 
antidekubitární matrace, které pomáhají v prevenci 
vzniku dekubitů (proleženin).

Provoz Lůžek následné péče zajišťují: lékař interního 
oddělení, staniční sestra s vyšším odborným vzdělá-
ním, zdravotní sestra se specializací v péči o nemoc-
né v interních oborech, pět všeobecných sester a tři 
sanitáři se sanitářským kurzem. Všechny sestry mají 
platnou registraci a jsou oprávněny pracovat bez od-
borného dohledu.

Staniční sestra 

Dana Majerová, DiS., BBA 

tel. 313 525 268

majerova@nemorako.cz
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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 

Chirurgické oddělení je klasickým oddělením 1. typu, 
které poskytuje veškerou péči spadající do této kate-
gorie. Chirurgickou léčbu provádíme na 56 lůžkách 
na dvou odděleních, která jsou rozdělena na aseptic-
kou a septickou část včetně pooperační a intenzivní 
péči na 6. lůžkách jednotky intenzivní péče.

Rovněž disponujeme 6. nadstandardními lůžky s tele-
vizí a vlastním sociálním zařízením.

Celkově ročně provádíme cca 1 200–1 500 velkých 
operací.

Provádíme následné operace:
•  laparoskopické operace žlučníku, appendixu, dia-

gnostické laparoskopie, nově i laparoskopické ope-
race kýl

•  operace „klasické – operace žlučníku, žlučových 
cest, žaludku a celého gastroenterologického trak-
tu; operace konečníku včetně staplerové operace dle 
Longa; operační řešení kýl, jejich recidiv, včetně ope-
rací bráničních kýl; dále provádíme poměrně unikát-
ní operační řešení tříselných kýl metodou ONSTEP; 
v rámci onkochirurgie operujeme nádory celého za-
žívacího traktu

•  traumatologie – operace zlomenin akutní i plánované 
v plném rozsahu mimo těch nejsložitějších, které ře-
šíme ve spolupráci s traumacentry; poměrně velkou 
část operací tvoří operace zlomenin krčku u starších 
pacientů; v našem repertoáru je také velmi unikátní 
operace zlomenin patní kosti novou metodou pomo-
cí C- nailu s velmi pěknými výsledky.

•  artroskopie – provádíme cca 200 artroskopických 
operací kolen, hlezen i ramen ročně. Operace jsou 
jak v souvislosti s akutními traumaty včetně plastik 
kolenních vazů, tak při chronických onemocněních 
těchto kloubů.

•  traumatologickou péči poskytuje atestovaný trau-
matolog, dva lékaři s licencí v traumatologii, ga-
rantem poskytování traumatologické péče a rovněž 
konzultantem je prof. MUDr. Jan Bartoníček Dr.Sc

„Poctivou a neúnavnou prací ku blahu pacientů.“ 

Primář

MUDr. Oldřich Kronich 

tel.:  313 525 401

kronich@nemorako.cz 

Vrchní sestra

Jana Pytlová 

tel.: 313 525 412   

pytlova@nemorako.cz

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE (JIP)  
Jednotka intenzivní péče poskytuje na 6-ti plně mo-
nitorovaných lůžkách léčbu pro pacienty bezprostřed-
ně po velkých operacích a v akutním ohrožení života. 
O pacienty se stará plně erudovaný personál včetně 
6-ti sester s ARIP kvalifikací. Ročně na chirurgické JIP 
hospitalizujeme kolem 1000 pacientů.

•  komplexní monitorování vitálních funkcí

•  neinvazivní i invazivní monitorace TK včetně 
centrálního žilního tlaku

•  sledování nitrobřišního tlaku

•  hrudní drenáže

•  břišní drenáže

Vedoucí lékař

MUDr. Nela Tůmová

tel.: 313 525 306

tumova@nemorako.cz

Staniční sestra

Pavlína Loňková

tel.: 313 525 306
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AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ 

Chirurgická ambulance
MUDr. Oldřich Kronich 
tel.: 313 525 432

Poskytujeme nepřetržitou 24-hodinovou ambulantní 
službu pro celý region v rámci chirurgie, traumatolo-
gie a diagnostiky.
Dále provádíme ambulantní výkony jako jsou: odstra-
nění znamének, tukových bulek, hemangiomů, atero-
mů a dalších kožních lézí, operace zarůstajících nehtů, 
plastiky nehtového lůžka, kožní biopsie apod.

Ordinační hodiny nepřetržitý provoz

Cévní ambulance  
a ambulance chronických ran
MUDr. Nela Tůmová
tel.: 313 525 435, tumova@nemorako.cz

Provádíme ošetření a vyšetření pacientů s cévním 
onemocněním, onemocněním křečových žil, AV píště-
le a jiné.

Ordinační hodiny Po, Út, Čt 9:00–14:00

Dětská chirurgická ambulance
MUDr. Michal Votruba
tel.: 313 525 479, votruba@nemorako.cz

V ambulanci působí dětský chirurg, ve spolupráci 
s ním provádíme operace dětských pacientů nejrůz-
nějšího druhu a rozsahu.

Ordinační hodiny Čt 14:00–18.00

Urologická ambulance
MUDr. Svatopluk Šalda
tel.: 313 525 474, salda@nemorako.cz

Lékař zde provádí vyšetření a ošetření pacientů s uro-
logickými problémy, včetně následné operativy endo-
skopické i klasické operace. Řešíme léčbu prostaty, 
stenóz uretry, tumorů močového měchýře, varikokély, 
hydrokély, diagnostiku krvácení z močové trubice 
u mužů i u žen a další. Urologickou péči poskytují dva 
atestovaní urologové.

Ordinační hodiny Pá 9:00–15:00

Proktologická ambulance
MUDr. Petr Černický
tel.: 313 525 479, cernicky@nemorako.cz

Zajišťuje péči o pacienty s onemocněním konečníku 
(krvácení, bolesti, svědění, léčba hemeroidů, diverti-
kulární nemoc) včetně poradenské činnosti a preven-
tivních prohlídek

Ordinační hodiny Út 9:00–15:00

Traumatologická ambulance
MUDr. Ivo Trešl
tel.: 313 525 432, tresl@nemorako.cz

Ambulance zajišťuje péči o pacienty po úrazech 
a po operacích prováděných pro poranění kostí či va-
zivového aparátu. Ambulance spolupracuje s dalšími 
odděleními jako je rentgen, ultrazvuk nebo laboratoř. 
Léčba je s přímou návazností na lůžkové chirurgické 
oddělení, další vyšší odborná chirurgická pracoviště, 
rehabilitační oddělení, protetická zařízení a lázeňské 
ústavy.

Ordinační hodiny Čt 9:00–15:00

Ortopedicko-chirurgická  
ambulance
MUDr. Jan Silber
tel.: 313 525 413, silber@nemorako.cz
Ordinační hodiny Út, Čt 9:00–15:00

Ortopedická ambulance
MUDr. Lenka Moutelíková

tel.: 313 525 447

V ortopedické ambulanci je zajištěna ortopedická 
péče včetně vyšetřování kyčelních kloubů novorozen-
ců – kojenců ultrazvukem.

Ordinační hodiny
Po, Čt   8:00–11:00    14:00–15:30   Sono
St   7:30–12:00 (Nové Strašecí) 13:00–15:00
Pá   7:30–12:00    13:00–15:00
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CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY  

Operační sály byly uvedeny do provozu v listopadu 
1989. V květnu 2009 byla provedena kompletní  
rekonstrukce operačních sálů.

Centrální oper. sály jsou rozděleny do dvou podlaží, 
a to na sál superaseptický, aseptický, mezoaseptic-
ký a septický. Součástí COS je přísálová sterilizační  
jednotka.

Na každém podlaží jsou nově vybudovány pomocné 
místnosti, umývárny, sklady, vstupní filtry pro materi-
ál, personál a pacienty.

Pravá strana oper. sálů je určena pro zaměstnance, levá 
strana pro pacienty. Zde je vstupní filtr pro nemocné, 
přípravna anesteziologie, přípravna pacientů před ope-
rací a dospávací lůžka pro pacienty po operaci.

Operační sály jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji  
mezi něž patří např. RTG C-rameno či ultrazvuko-
vý harmonický skalpel doplněný bipolární koagulací. 
Tento přístroj urychluje a zdokonaluje zejména onko-
logickou chirurgii a gynekologickou operativu. Tento 
přístroj zatím vlastní jen 10 nemocnic v ČR.

Vedoucí lékař

MUDr. Ivo Trešl

tel.: 313 525 402

tresl@nemorako.cz

Vrchní sestra 

Bc. Ilona Alexijová

tel.: 313 525 456

alexijova@nemorako.cz

Zajišťujeme akutní i plánované operační výkony pro 
chirurgické oddělení, gynekologické oddělení, externí 
lékaře-plastická chirurgie a urologie.
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ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ 
ODDĚLENÍ 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) pečuje 
o pacienty s hrozícím či nastalým selháním životních 
funkcí. Oddělení má k dispozici 6 plně monitorova-
ných lůžek a díky komplexní obnově a rozšíření pří-
strojového zařízení patří k nejlépe vybaveným praco-
vištím v rámci ČR. 

ARO 
•  komplexní monitorování vitálních funkcí

•  invazivní monitorování tlaku, srdečního výdeje 
a centrálního žilního tlaku

•  všechny typy eliminačních metod

•  komplexní chlazení pacientů po zástavě oběhu

•  použití ultrazvuku v resuscitaci i anesteziologii

•  bronchoskopie

•  všechny druhy dlouhodobé ventilační podpory

•  standardní každodenní vážení pacientů 
s metabolickým bilancováním

Úsek anestezie
Na operačních sálech poskytují zaměstnanci ARO 
různé formy znecitlivění, které umožňují operování 
pacientů a následně i bezbolestný pooperační průběh. 
Znalosti a dovednosti pracovníků ARO jsou využívány 
při porodech i následném ošetření rodiček – tzv. bez-
bolestné porody. 

„Začínáme tam, kde ostatní oddělení končí.“

Primář

MUDr. Pavel Kozlík

tel.:  313 525 421

kozlik@nemorako.cz

Vrchní sestra

Bc. Ladislava Mériová

tel.: 313 525 339

meriova@nemorako.cz

DIOP 

vedoucí lékař

MUDr. Pavel Padrta

tel.: 313 525 193

padrta@nemorako.cz

Na 10 lůžkách oddělení dlouhodobé intenzívní ošet-
řovatelské péče (DIOP) jsou ošetřováni pacienti 
s poruchou vědomí, s tracheostomií, spontánně dý-
chající. Jsou to nemocní po závažných úrazech hlavy, 
neurochirurgických operacích a stavech po zástavě 
srdce, u nichž se podařilo obnovit životní funkce, ale 
s poškozením mozkových buněk nedostatkem kyslí-
ku. Oddělení má velmi dobré výsledky s velmi malým 
procentem komplikací a s téměř 50% úspěšnos-
tí předání do rehabilitační či domácí péče. Od září 
2008 bylo na tomto oddělení hospitalizováno již více 
než 100 pacientů.

Ambulance
Anesteziologická ambulance 

tel.: 313 525 240

Anesteziologická ambulance zajišťuje anesteziologické 
předoperační vyšetření pro operační výkon v naší nemoc-
nici. Cílem vyšetření je včas odhalit možná rizika, pacien-
ty vhodným způsobem poučit, připravit k operaci, a tak 
výrazně snížit riziko komplikací během operace v časném 
pooperačním období. Během vyšetření je pacient podrobně 
seznámen s postupy pro znecitlivění při výkonu. 

Ordinační hodiny

Po, St, Čt, Pá 10:00–12:00

Ambulance bolesti
MUDr. Romana Paterová

tel.: 313 525 436

Ambulance bolesti poskytuje konzultační služby pro 
pacienty s chronickou bolestí.
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GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ  
ODDĚLENÍ 

Gynekologicko-porodnické oddělení poskytuje kom-
plexní gynekologicko-porodnickou péči na úrovni 
okresní nemocnice a ve spolupráci s vyššími praco-
višti, zejména pražskými klinikami, je zajištěna zcela 
kompletní péče v oboru. Oddělení je vybaveno mo-
derní medicínskou technikou a poskytovaná péče 
plně odráží nejnovější poznatky soudobé medicíny.  
Oddělení gynekologie zajišťuje komplexní diagnosti-
ku, léčbu a ošetřovatelskou péči o klientky s různými 
gynekologickými onemocněními (akutní břišní přího-
dy, záněty, nádory, včetně urogynekologické proble-
matiky), diagnostiku a základní léčbu sterility a mnoho 
dalšího. Lékaři provádí všechny běžné malé i velké gy-
nekologické výkony a operace (interrupce, konizace, 
kyretáže, hysteroskopie, laparoskopické operace dia-
gnostické i léčebné, odstranění dělohy /zcela novou 
laparoskopickou optikou – THL/, břišní operace, ope-
race sestupu dělohy, poševních stěn, plastické opera-
ce hráze, sterilizace atd.).

Lůžkové oddělení 
Gynekologicko-porodnické oddělení má k dispozici 
37 lůžek ve 20 pokojích, z nichž 23 je gynekologic-
kých a 14 porodnických. Deset pokojů je nadstan-
dardních, vybaveno samostatným sociálním zaříze-
ním, televizním přijímačem, telefonem apod.  

Porodnice
Porodnice disponuje novým a zcela zrekonstruova-
ným porodním sálem a oddělením šestinedělí.

Na porodním sále jsou k dispozici 2 moderně vybavené 
porodní pokoje. Porodní pokoje jsou rozčleněny na od-
počinkovou část, která je vybavena rozkládací pohov-
kou pro rodičku a doprovod, křeslem, stolkem, televizí 
s možností poslechu vlastní relaxační hudby, sedacím 
pytlem, nafukovacím míčem a podobně, a na zónu po-
rodní a ošetřovatelskou, ve které je umístěné porodní 
lůžko, žíněnka, ošetřovací lůžko pro novorozence. Oba 
porodní pokoje jsou vybaveny velmi prostornou spr-
chou s hydromasážním panelem a WC. V jednom pokoji 
je navíc umístěna kruhová porodnická vana s objemem 

„Respektujeme přání žen a vycházíme jim maximálně vstříc.“

Primář

MUDr. Radek Poláček

tel.: 313 525 464 

polacek@nemorako.cz    

Vrchní sestra

Věra Helebrantová

tel.: 313 525 463

helebrantova@nemorako.cz

www.gynekologie-rakovnik.cz
www.facebook.com/porodnicerakovnik  

700 l k porodům do vody nebo i jen k relaxaci a hyd-
roanalgezii v první době porodní, v druhém pokoji je 
navíc alternativní porodnický systém Multitrack pro 
porody v alternativních polohách. Porodnice nabízí po-
rody v klasické poloze, ale vyhoví i ženám, které upřed-
nostňují alternativní formy porodu. Rodičkám je také 
k dispozici zatemnění místnosti s intimním osvětlením, 
difuzérem s vonnými oleji. Porodnice pracuje s porod-
ními plány a vychází rodičkám v jejich potřebách a přá-
ních maximálně vstříc.

Ambulance 

Ambulantní oddělení zajišťuje především základní 
ambulantní péči o ženské orgány v celé její šíři, pře-
devším s důrazem na prevenci, je zde prováděna 
dispenzární péče o těhotné ženy s cílem včas odhalit 
případná rizika nebo chorobné stavy a tyto následně 
adekvátně řešit, resp. ohroženou těhotnou ženu ode-
slat na vyšší odborná pracoviště (např. v případu ge-
netického rizika, hrozícího předčasného porodu atd.), 
dále má oddělení i registrující ambulanci, kam ženy 
dochází na klasické preventivní prohlídky. V rámci od-
dělení navíc fungují specializované ambulance – uro-
gynekologická s náplní diagnostiky a komplexní léčby 
poruch močení a sestupu pánevních orgánů, poradna 
pro léčbu endometriosy, poradna pro léčbu myomů 
a centrum onkologické prevence – péče o ženy se 
změnami na čípku.

Ambulance estetické  
a korektivní gynekologie
MUDr. Radek Poláček
tel.: 313 525 466
Ordinační hodiny: Út 14:00–16:00

Ambulance léčby endometriózy
MUDr. Imani Hanza Kondo
tel.: 313 525 466
Ordinační hodiny: Čt 13:00–15:00

Ambulance léčby myomů
MUDr. Radek Poláček
tel.: 313 525 466
Ordinační hodiny: Út 13:00–14:00

Centrum onkologické prevence
MUDr. Radek Poláček

tel.: 313 525 466

Ordinační hodiny: Po 14:00–15:00

UZ vyšetření
tel.: 313 525 466

Ordinační hodiny: Út–Pá 12:30

Urogynekologická poradna
MUDr. Tomáš Růžička, MUDr. Radek Poláček
tel.: 313 525 466

Ordinační hodiny:  Po 10:00–12:00 
St     9:00–14:00

Těhotenská poradna
Zajišťují lékaři z oddělení
tel.: 313 525 466

Ordinační hodiny    Út 8:00–15:00 
Pá 8:00–12:00

Poradna pro rizikové těhotenství
Zajišťují lékaři z oddělení
tel.: 313 525 466

Ordinační hodiny   Pá 13:00–15:00
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NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ 

Novorozenecké oddělení je odborným pracovištěm, 
které poskytuje v prvních dnech po narození péči 
fyziologickým novorozencům a jejich matkám.

Typy a počty lůžek
Novorozenecké oddělení má 8 lůžek pro fyziologické 
novorozence, o které se staráme v režimu rooming in. 
Rooming in znamená, že se jedná o poskytnutí nepře-
tržitého kontaktu novorozence s matkou. Hlavní prio- 
ritou této péče je kojení a podpora citového vztahu 
s dítětem.

Matky mohou volit nadstandardní pokoje, kterých 
máme 5, nebo standardní pokoje, kde jsou lůžka pro 
dvě matky.

Péče o novorozence
Novorozence po porodu ošetřuje dětská sestra a vždy 
je přítomen i dětský lékař.

Je vítána přítomnost tatínka při porodu, který může 
pořídit na sále první fotografie novorozence. První dvě 
hodiny stráví dítě na porodním sále s rodiči. Již v prv-
ních minutách po porodu přikládáme dítě matce k prsu 
z důvodu včasného rozvinutí laktace.

Pokud je maminka po porodu schopna starat se o mi-
minko, je poučena dětskou sestrou  a může být s dítě-
tem trvale na pokoji a pečovat o ně. Dětská sestra  ji 
postupně zacvičuje při kojení, koupání a celkové péči 
o novorozence. Při pobytu na oddělení probíhají den-
ně vizity s dětským lékařem. Odstraní se zbytky pu-
pečního pahýlu a po uplynutí 72 hodin po porodu je 
dítě připraveno k odchodu domů.

Základní vyšetření novorozence
•  vyšetření novorozenecké žloutenky pomocí 

přístroje (dítě nemusí absolvovat krevní odběr)

•  předepsané screeningové vyšetření dědičných vad 
(odběr krve z patičky)

•  vyšetření kyčelních kloubů ortopedem nebo 
pediatrem

•  vyšetření zraku na šedý zákal

  

„Přestože měří jen pár centimetrů a váží jen pár kilo,  jsou pro každého tím  
největším pokladem na světě…“ 

Vedoucí lékař

MUDr. Milan Kosák

tel.: 313 525 380

kosak@nemorako.cz

Vrchní sestra

Alena Vitnerová

tel.: 313 525 383

vitnerova@nemorako.cz

Alergologická ambulance
MUDr. Kateřina Březinová
sestra: Lucie Laurynová 

tel.:   313 525 379

Ordinační hodiny   Po, Čt, Pá pro pozvané 
Út, St   8:00–11:30       
 13:00–14:30

              

Neurologická ambulance
MUDr. Antonín  Spal
sestra: Věra Řežábková

tel.:   313 525 378

Ordinační hodiny  St      8:00–12:00       
(mimo první středy v měsíci) 13:00–15:00
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LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH 

V léčebně dlouhodobě nemocných je poskytována 
ošetřovatelská a rehabilitační péče pacientům, mezi 
které patří nemocní po cévních mozkových přího-
dách, s postižením pohybového aparátu a po opera-
cích. Cílem hospitalizace je pokusit se zlepšit hyb-
nost pacienta, a tím i jeho celkový stav, nebo alespoň 
stav stabilizovat. Při rehabilitaci je nutná aktivní spo-
lupráce pacienta. Pacienti přijímaní do LDN jsou vět-
šinou vyšších věkových skupin. Převahu tvoří ženy. 
Cílem všech pracovníků LDN je, aby obvykle dlou-
hodobý pobyt v LDN byl pro pacienty pokud možno  
co nejméně stresující.

Do léčebny jsou přijímáni pacienti ve stabilizova-
ném stavu převážně z lůžkových oddělení rakovnic-
ké nemocnice, ale také z jiných zdravotnických zaří-
zení. Méně často jsou přijímáni pacienti po domluvě 
s praktickým lékařem přímo z domova. Léčebna na-
bízí i odlehčovací pobytovou službu. Kapacita léčeb-
ny dlouhodobě nemocných je 52 lůžek, včetně jed-
noho nadstandardního pokoje. Oddělení je vybaveno  
moderními polohovacími lůžky s možností použití  
antidekubitní matrace.

„I stáří si zaslouží péči.“ 

Primář

MUDr. Lenka Charvátová

tel.:  313 525 343, 

313 525 347

charvatova@nemorako.cz

Vrchní sestra

Ing. Ivana Rapčanová

tel.:  313 525 349, 

313 525 346

rapcanova@nemorako.cz
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ODDĚLENÍ KLINICKÝCH LABORATOŘÍ 

Oddělení klinických laboratoří se skládá z úseku bio-
chemie a úseku krevní banky. Na oddělení se provádí 
biochemická, hematologická a imunologická vyšetře-
ní vzorků biologického materiálu. OKL provádí větši-
nu základních a některá specializovaná biochemická 
vyšetření a dále jsou zajišťovány odběry biologické-
ho materiálu a konzultační služby. Zpracování vyšet-
ření, která se na OKL neprovádí, je zprostředkováno 
ve spolupracujících smluvních laboratořích.

Krevní banka zajišťuje skladování a distribuci transfuz-
ních přípravků pro oddělení nemocnice, provádí imuno-
hematologická a předtransfuzní vyšetření, vede eviden-
ci dárců krve v regionu a zajišťuje odběry dárců krve 
ve spolupráci s HTO Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

OKL spolupracuje s ostatními odděleními nemocni-
ce, s praktickými lékaři a ambulantními specialisty 
v regionu. 

Na oddělení klinických laboratoří je zajištěn nepřetrži-
tý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

V roce 2013 získalo OKL osvědčení o akreditaci  
NASKL ČLS JEP.

•  odběry v odběrové místnosti bez objednání

•  bezbariérový přístup 

•  vyšetření i pro samoplátce

•  transport biologického materiálu z terénu je zajištěn

•  výsledky vyšetření poskytujeme v tištěné formě, 
elektronicky (MISE, zabezpečená data) nebo 
telefonicky 

Další potřebné informace o laboratoři a poskytova-
ných službách jsou uvedené v Laboratorní příručce 
dostupné na webových stránkách nemocnice.

  

Příjem OKL: tel.: 313 525 452
Krevní banka: tel.: 313 525 428 
Provoz odběrové místnosti: denně 6:00–10:00
Provoz odběrového místa v Novém Strašecí:  
Po–Pá 7:00–9:30

„Provádíme vyšetření biologického materiálu na profesionální úrovni.“ 

Vedoucí oddělení

Antonín Havel

tel.: 313 525 425

havel@nemorako.cz

Vedoucí laborantka

Jaroslava Broumová

tel.: 313 525 375

broumova@nemorako.cz
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PATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Oddělení patologie provádí histologická (bioptická) 
vyšetření veškerých tkání a orgánů odebraných ži-
jícím osobám při operacích a dalších diagnostických 
i léčebných výkonech – a to jak klasicky z parafino-
vých řezů v základním i speciálním barvení, tak i rych-
lá vyšetření ze zmrazených tkání v průběhu operací, 
vyšetření všech endoskopických odběrů a cytologická 
vyšetření punktátů, laváží, nátěrů a otiskových prepa-
rátů. Cílem této činnosti je stanovení diagnózy pacien-
ta, tedy rozpoznání nemoci a případné určení příčiny 
a odhad dalšího průběhu. Bioptické vyšetření je často 
jedinou metodou, která určí maligní nebo benigní po-
vahu nádorového onemocnění. Patologie slouží pro 
celou síť zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED 
a další externí dodavatele. 

V souladu s nejmodernějšími požadavky na kvalitu 
práce a bezpečnost pracovníků byla pitevna vybavena 
novou moderní ocelovou skříní napojenou na vzdu-
chotechniku pro skladování tkáňových rezerv fixo-
vaných ve formaldehydu a specializovanou stejným 
způsobem odsávanou linkou k separaci a likvidaci 
formaldehydem fixovaných tkání. Laboratoř je nyní 
dovybavena dalšími přístroji k co největší automati-
zaci provozu. Byl zakoupen barvicí automat pokrýva-
jící veškeré potřeby základních i speciálních barvicích 
metod při plném objemu zpracovávaného materiálu, 
zalévací parafínová linka, termostatem regulované 
vyhřívané lázně k natahování tkáňových řezů na pod-
ložní sklíčka, vakuový tkáňový procesor a automat 
na montování preparátů. Výhledově uvažujeme o za-
koupení popisovače kazet na tkáně.

V roce 2014 oddělení patologie provedlo 6 179 biop- 
tických vyšetření a 141 speciálních cytologických  
vyšetření. 

Od roku 2012 je oddělení držitelem „Osvědčení  
o splnění podmínek Auditu II“ NASKL.

Pracovní doba

Po–Pá    6:00–15:45

„Jsme tu pro každého. Především pro živé.“

Vedoucí oddělení

MUDr. Lenka Maroušková

tel.: 313 525 251

marouskova@nemorako.cz

              

Vrchní laborantka

Jana Benešová

tel.: 313 525 372

benesova@nemorako.cz
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RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Radiodiagnostické oddělení (RDG) se skládá ze dvou 
rentgenových pracovišť, CT a sonografie. 

Jsou zde prováděna běžná skiaskopická a skiagrafic-
ká RTG vyšetření. 

Pomocí digitálního ultrasonografického přístroje jsou 
vykonávána vyšetření orgánů dutiny břišní, močového 
ústrojí, cév, prsů a měkkých tkání. Ultrazvuk je použí-
ván i k cíleným punkcím patologických ložisek. 

Od roku 2014 oddělení disponuje CT přístrojem Si-
emens SOMATOM Perspective 128, který se řadí 
mezi špičku ve své kategorii. Umožňuje celé spekt-
rum diagnostických výkonů – vyšetření hlavy, krku, 
hrudníku, břicha, páteře a dle potřeby i končetin 
včetně 3D rekonstrukcí skeletu. Ze specializovaných 
výkonů pak CT enterografii, virtuální kolonoskopii, 
angiografická vyšetření tepen, biopsie, drenáže a pe-
riradikulární terapie.

V roce 2009 byl na oddělení zprovozněn elektronický 
archiv zobrazovacích metod (PACS), který je napojen 
na nemocniční informační systém a dovoluje klinic-
kým specialistům přistupovat k obrazové dokumenta-
ci z vlastních pracoven, a tak rychle reagovat při léčbě 
pacienta. Dalším přínosem tohoto archivu je možnost 
téměř okamžité konzultace se specialisty z vyšších 
pracovišť při diagnostice nebo plánování dalšího tera-
peutického postupu.

RDG oddělení se dynamicky rozvíjí, jsou zde zaváděny 
nové metody a vyšetřovací postupy. Lékaři a odborní 
asistenti se pravidelně účastní odborných vzděláva-
cích akcí, neustále zvyšují svou kvalifikaci a těsně spo-
lupracují s kolegy z klinických složek.

Přístrojové vybavení oddělení
•  Stacionární RTG Multix Siemens

•  Skiaskopická stěna Trophy

•  CT přístroj Siemens SOMATOM Perspective 128

•  US  Toshiba Aplio MX

• Pojízdný RTG přístroj

„Jsme očima těch druhých.“ 

Primář

MUDr. Viktor Fuchs

tel.: 313 525 391 

fuchs@nemorako.cz

Vrchní laborant

Bc. Ivana Kynkalová

tel.: 313 525 393 

kynkalova@nemorako.cz

Ordinační hodiny

RTG – nepřetržitý provoz

SONO a CT –  Po–Pá  7:00–14:00

Detašované pracoviště Nové Strašecí RTG –  
Po–St   8:15–14:00
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REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ    

Rehabilitační oddělení, které v průběhu roku 2013 
prošlo velmi významnou rekonstrukcí a modernizací, 
zajišťuje rehabilitační péči jak v ambulantní části, tak 
na lůžkových odděleních nemocnice. Rehabilitaci pa-
cientům poskytuje vysoce profesionálně proškolený 
personál, který využívá velkou škálu moderních tech-
nik, které se v posledních letech v rehabilitaci používa-
jí. Mezi ně například patří: LTV na NFP – PNF, Roswitha 
Brunkow, Vojtova metoda, sensomotorika, metoda 
Ludmily Mojžíšové, McKenzie metoda, lymfodrenáže, 
techniky měkkých tkání a mobilizační techniky, tejpo-
vání, cvičení na balančních plochách.

Ambulantní složka také zahrnuje elektroléčbu s aplika-
cí magnetoterapie, ultrazvuku, laserové terapie, solux, 
kombinovaný přístroj na aplikaci DDM proudů, IF prou-
dů, diagnostiku periferních paréz, stimulace, elektro-
gymnastiku. Ambulance také disponuje vodoléčbou, 
kde se používají částečné vířivé koupele HK a DK.

„Fyzioterapie – správná cesta k uzdravení pohybového aparátu.“ 

Vedoucí lékař

MUDr. Aleš Doležal, CSc.

tel.: 313 525 497

Vedoucí fyzioterapeut

Miroslava Barčotová, DiS.

tel.: 313 525 497

barcotova@nemorako.cz

Ordinační hodiny

objednávání na recepci, tel.: 313 525 232

Po, St, Čt, Pá 6:30–16:00

Út 6:30–17:00

Detašované pracoviště Nové Strašecí –  
Po–Pá 7:00–15:30
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SEZNAM ODBORNÝCH  
AMBULANTNÍCH PRACOVIŠŤ  
MASARYKOVY NEMOCNICE  
A POLIKLINIKY NOVÉ STRAŠECÍ    
Adresa:  Poliklinika Nové Strašecí,  

Čs. armády 414

Ambulance praktického lékaře
MUDr. Václav Češka
tel.: 313 572 780

Po        12:00–18:00 
Út–Pá    8:00–13:00

 

Interní ambulance 
MUDr. Nina Stehlíková 
tel.: 313 512 053

St  8:00–15:30
Čt  8:00–12:00

Diabetologická  amblance 

MUDr. Vendula Havrlantová
tel.: 313 512 053

Út  14:00–18:00 

Ortopedická ambulance  

MUDr. Lenka Moutelíková
tel.: 313 572 238                        

St  7:30–12:00 

Gynekologická ambulance 

MUDr. Nora Romsauerová                         
St  16:00–19:00 

MUDr. Maroušek Ivo 
Pá    7:00–11:00 

tel.: 313 572 238

 

Chirurgická ambulance 
MUDr. Jana Mikešová
tel.: 313 572 238

Po     7:30–15:00  
Čt   12:30–15:00

Cévní ambulance
prim. MUDr. Oldřich Kronich
tel.: 313 572 238

Čt   10:00–12:00

Praktický lékař
Nemocnice Rakovník 

MUDr. Lenka Alterová
tel.: 313 525 200 

Po    6:00–11:00
Út  12:00–16:00
St     6:00–10:00
Čt     6:00–  9:00
Pá    6:00–10:00

MUDr. Zoja Semelková
tel.: 313 525 406 

Po, St   12:00–17:00  
Út, Pá      8:30–11:30
Čt          11:00–16:00 

Praktický lékař
Poliklinika Nové Strašecí 

MUDr. Josef Češka
tel.: 313 525 406

Po      12:00–18:00
Út–Pá   7:00–13:00

Praktický lékař
MUDr. Václav Drnek
tel.: 724 146 331 

Po   7:00–12:30   OZS Mutějovice
Út 13:00–17:30   Kounov OZS
St    7:00–12:30   OZS Mutějovice 
Čt    7:00–  9:30    Kounov OZS
     10:00–13:30   Svojetín
Pá    6:00–10:00

Praktický lékař
MUDr. Jiří Jenšovský
tel.: 313 525 011 

Út  7:30–14:00 Křivoklát – Amalín
Čt  7:30–14:00 Křivoklát – Amalín

Praktický lékař 

MUDr. František Šimek
tel. 313 525 011 

Po 13:30–17:00   Křivoklát – Amalín
Út    6:00–12:30   Hředle 
St  13:30–17:00   Křivoklát – Amalín
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ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA

Ústavní lékárna se nachází přímo v areálu nemocnice. 
Lékárna zabezpečuje výdej léků pro ambulantní pa- 
cienty a zároveň dodává léky na lůžková oddělení.

•  Vstřícné doplatky

•  Prodej volně prodejných léčiv a doplňků stravy

•  Bezplatné konzultace a poradenství

•  Výdej zdravotnických prostředků na poukazy

•  Možnost dodání specifických léčiv

•  Věrnostní program

•  Měření krevního tlaku

„Nejsme tu jen pro nemocnici…“ 

Vedoucí lékárník

PharmDr. Josef Bakeš, Ph.D.

tel.: 313 525 310

bakes@nemorako.cz

www.facebook.com/Ustavni-lekarna-Masarykovy- 
nemocnice-v-Rakovniku

Otevírací doba

Po–Pá   7:30–16:30
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STRAVOVACÍ PROVOZ

Nemocnice má vlastní stravovací provoz, který dodává 
jídlo nejen pro lůžkovou část nemocnice, ale také pro 
veškerý personál nemocnice i pro externí odběratele. 
Stravování je zcela v souladu s platnými předpisy ČR 
a EU. Na skladbu pokrmů dohlíží nutriční terapeutky, 
které také docházejí na oddělení a zajišťují tak dietetic-
kou a nutriční péči o pacienty a věnují se i edukaci ne-
mocných přímo na pokojích. Pokrmy včetně diet připra-
vuje tým kuchařů podle nejnovějších gastronomických 
pravidel a požadavků, skladba jídel je vyvážená tak, aby 
uspokojila všechny věkové kategorie strávníků. Velký 
důraz se klade na dostatek zeleniny, bílého masa a ryb. 
Recepty pokrmů se pravidelně obměňují a zařazují se 
i zcela nové. Každodenně vydá jídelna okolo 400 obě-
dů, dále zajišťuje samozřejmě i snídaně, večeře a svači-
ny dle individ. potřeb pacientů.

„Vaříme s chutí.“

Vedoucí

Zdeňka Vágnerová

tel.: 313 525 277

jidelna@nemorako.cz

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ  
DOPRAVA RANĚNÝCH,  
NEMOCNÝCH A RODIČEK

Technické oddělení v Masarykově nemocnici zajiš-
ťuje kompletní technický servis pro celou nemocnici. 
Do jeho náplně patří např. správa nemovitostí i po-
zemků, vozového parku, údržba zeleně, modernizace 
prostor i jednotlivých technologií, všechny druhy údrž-
by a oprav, instalace, telefony, zařízení jednotlivých 
oddělení, energie, péče o stroje, přístroje, nástroje, 
zajištění provozu všech výtahů, stanice medicinálních 
plynů, vlastní FVE, odpadové hospodářství apod. Při-
pravuje také nové investiční akce, navrhuje technické 
i provozní vize společnosti.

Oddělení DRNR zajišťuje servis, provoz a logistiku 
sanitních vozů, včetně dispečinku v režimu DRNR 
tzn. doprava nemocných, raněných a rodiček. Provádí 
i mezinemocniční transfery. Své služby poskytujeme 
na území Rakovníka a okolí. Pokud pacient má, popř. 
nemá nárok na sanitku a potřebuje dopravit k lékaři, 

„Pomůžeme, kde můžeme…“

Vedoucí

Vlastimil Steinbach

tel.: 313 525 263

technici@nemorako.cz

jsme mu k dispozici. Jsme součástí Integrovaného 
záchranného systému Středočeského kraje. Výjezdo-
vé stanoviště našich vozů je přímo z areálu Masaryko-
vy nemocnice. Vozový park DNDR se aktuálně skládá 
z 12 vozů značky Renault a Volswagen. Na sanitních 
vozech za rok najedeme 560 000 km a přepravíme 
23 000 osob.
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VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
Interní oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku pořádá ve spolupráci s klinickými pracovišti v Praze a OS ČLK 
dvakrát ročně odborné semináře pro praktické lékaře a odborníky z našeho i přilehlých regionů. Témata jsou zamě-
řena prakticky a seminářů se opakovaně zúčastňuje cca 40 lékařů.

Poslední seminář byl na téma: Kazuistiky – nekonečný zdroj poučení.

VZDĚLÁVÁNÍ SESTER
Každoročně se pořádají semináře na podporu vzdělávání nelékařských pracovníků, které jsou ke konci roku završe-
né konferencí, která letos byla v řadě již 9.

Pro odlehčení témat jsou zváni osobnosti, kteří mají ke zdravotnickým tématům nejblíže. Mezi pozvanými hosty byly 
v minulosti doc. MUDr. Jarmila Drábková CSc., Prof. Ing. Dr. Josef Kott, DrSc., MUDr. Kateřina Cajthamlová, Ing. Petr 
Havlíček nebo letos spisovatel Michal Viewegh.
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MULAČOVA NEMOCNICE s.r.o. 

Nejmladším členem patřícím do skupiny PRIVAMED je 
Mulačova nemocnice. Do svého portfolia ji společnost 
PRIVAMED zařadila 1. ledna 2014. Tato nemocnice 
má již řadu let neodmyslitelné místo mezi plzeňskými 
pacienty ať už pro svůj rodinný charakter, vstřícnost 
lékařů, či profesionální péči. Již 2 roky po převzetí ne-
mocnice společností PRIVAMED jsou na první pohled 
patrné změny, které v nemocnici probíhají. Za největ-
ší a nejvýznamnější investice, které byly vynaloženy 
za uplynulé dva roky, vyjmenujme kompletní rekon-
strukci uliční fasády, nové CT pracoviště, digitalizaci 
RDG, 3D/4D ultrazvukový přístroj, nákup nových ne-
mocničních lůžek, stolků apod. Mulačova nemocnice 
se neustále proměňuje v moderní a moderně vybave-
né zdravotnické zařízení s důrazem na zachování její 
osobní a rodinné atmosféry.

Historie Mulačovy nemocnice se začala psát již v roce 
1931, kdy byla založena jako soukromý léčebný 
ústav pojmenovaný po svém zakladateli – Sanatorium  

dr. Mulače. MUDr. Jan Mulač zřídil toto sanatorium 
v původně obytném domě v Dvořákově ulici jako sou-
kromou nemocnici, ve které se nacházelo 22 lůžek, 
operační sál a porodnice. Nemocnici doktor Mulač řídil 
až do svého zatčení nacisty v roce 1944. Po válce se 
do čela nemocnice opět vrátil a setrval zde až do jejího 
znárodnění v roce 1948. V následujících třech letech 
sloužil objekt pro potřeby Státní fakultní nemocnice. 
Od 1. ledna 1952 nemocnici převzal Závodní ústav 
národního zdraví plzeňské Škodovky a v Plzni se vži-
lo její označení jako „Škodovácká“ nemocnice. V roce 
1959 se nemocnice rozšířila o přístavbu nového pod-
laží a další budovy. V té době disponovala již 150 lůž-
ky a rozšířena byla o interní oddělení. V roce 1992 
byla nemocnice privatizována a stala se jednou z prv-
ních soukromých nemocnic v České republice. Od roku 
2014 je nemocnice součástí skupiny zdravotnických 
zařízení PRIVAMED.
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Vedení nemocnice
  

Jednatel a ředitel nemocnice 

Ing. Jaroslav Zimmermann           

tel.: 377 677 200

sekretariat@mulacovanemocnice.cz

Vedoucí lékař

MUDr. Jakub Tocháček                                        

tel.: 377 677 211

jtochacek@mulacovanemocnice.cz

Hlavní sestra

Bc. Edita Krňoulová 

tel.: 377 677 222                 

ekrnoulova@mulacovanemocnice.cz  

KONTAKTY
Mulačova nemocnice s.r.o.

Dvořákova 1207/17

301 00 Plzeň

Tel. recepce: 377 677 111

sekretariat@mulacovanemocnice.cz

www.mulacovanemocnice.cz

Facebook: Mulačova nemocnice

provozovatel:
Mulačova nemocnice s.r.o.
sídlo: Plzeň, Dvořákova 1207/17
IČ: 25202189  
Bank. spojení: GE Money Bank Plzeň  
Č.ú.:174-816604464/0600  
registrována u Krajského soudu
v Plzni, odd. C, vložka 7950

Kdo byl MUDr. Mulač 
Jan Mulač (1891–1951) se narodil ve Skořicích 
na Rokycansku. Promoval v roce 1920. Kvalifikaci zís-
kal na chirurgické klinice prof. Kukuly, na porodnické 
klinice prof. Piťhy, ženské klinice prof. Jerieho a v pl-
zeňské nemocnici. V roce 1931 zřídil soukromé lé-
čebné zařízení nazvané Sanatorium dr. Mulače. V jeho 
čele stál až do roku 1944, do jeho čela se znovu 
postavil po válce a zůstal zde až do jeho znárodnění 
v roce 1948. Jako patriot dal v roce 1940 MUDr. Mu-
lač na vlastní náklady opravit požárem poničený sko-
řický kostel včetně oltářů a pořídil nový zvon.

Původní rohová vila z roku 1910

Po přístavbě operačních sálů, r. 1928 Po přístavbě hlavního vstupu, r. 1933

Mulačova nemocnice

– 168 lůžek

– 5 lůžkových oddělení 

–  16 odborných ambulancí 

– 52 lékařů

–  187 nelékařského zdravotnického personálu 

V roce 2014

– hospitalizováno 5 954 pacientů

– provedeno 3 481 operací

– ambulantně ošetřeno 21 650 pacientů

– narozeno 458 dětí
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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 

Oddělení poskytuje ambulantní a lůžkovou péči pa-
cientům vyžadujícím chirurgickou, ortopedickou či 
urologickou léčbu. Lékaři chirurgického oddělení rea- 
lizují široké spektrum operačních výkonů na 2 cent-
rálních operačních sálech. Menší zákroky, především 
odstranění kožních a tukových nádorů, jsou prová-
děny ambulantně na zákrokovém sálku. Chirurgické 
oddělení je vybaveno moderními přístroji, díky kte-
rým je operativa na velmi vysoké úrovni. Oddělení 
má k dispozici laparoskopii, peroperační skiaskopii 
na C ramenu, harmonický skalpel a přístroj na detek-
ci sentinelové uzliny. 

Přehled poskytovaných výkonů
Chirurgické operace

•  laparoskopické výkony žlučníku, tříselných kýl, 
slepého střeva

•  klasické operace břišní pro nádorová nebo 
benigní onemocnění žaludku, tenkého či tlustého 
střeva vč. konečníku, žlučníku, klasické operace 
tříselných kýl, ostatních břišních kýl, kýl v jizvách, 
vč. použití moderních zpevňujících sítěk, operace 
slepého střeva, benigních onemocnění konečníků – 
hemoroidů, abscesů, píštělí, trhlin řitních aj.

•  operace onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek
•  operace prsů 

–  pro nádorová onemocnění – ablace a prs 
záchovné výkony, vč. peroperačních vyšetření 
s detekcí a rozborem sentinelové uzliny

–  pro nenádorová onemocnění
•  operace oční – strabismus

Ortopedické operace

• úrazy – zlomeniny horních a dolních končetin

•  náhrady kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů 

•  kvalitní artroskopické, diagnostické a léčebné 
výkony kloubů

•  ambulantní ortopedické operace, např. operace 
lupavého prstu, syndrom karpálního tunelu atd.

•  další řada výkonů, např. zbytnění dlaňové 
aponeurózy, svrašťující postižení prstů, operace 
přednoží, epikondylitid, rotátorové manžety atd.

„Každý má právo cítit se na operačním sále bezpečně.“ 

Primář

MUDr. Zdeněk Anděl

tel.: 377 677 166

Staniční sestra chirurgie I

Šárka Kuthanová

skuthanova@mulacovanemocnice.cz  

tel.: 377 677 164 

Staniční sestra chirurgie II

Lenka Fenclová

lfenclova@mulacovanemocnice.cz            

tel.: 377 677 165

Staniční sestra  
chirurgických ambulancí

Jiřina Matasová

tel.: 377 677 154

jmatasova@mulacovanemocnice.cz

Operace cévní

•  operace žilních vměstků – varixů
•  operace bypassové periferní při ischemické chorobě 

dolních končetin vč. diagnostiky

Operace urologické

•  výkony na ledvinách, močovodech, moč. měchýři, 
prostatě, penisu (vč. fimózy), varlatech, nadvarlatech 
klasicky i miniinvazivními moderními metodami

 

Lůžkové oddělení
Dvě lůžkové stanice chirurgie I a chirurgie II mají 
k dispozici 60 lůžek se dvěma nadstandardními po-
koji. Pacienti vyžadující intenzivní péči jsou hospitali-
zováni na lůžkách centrální JIP.

Ambulantní pracoviště
Ambulance č. I – Převazová ambulance 

tel.: 377 677 156

Ordinační hodiny Po–Pá    7:00–12:00  
(převazy a kontroly)

Ambulance č. II – Úrazová ambulance

tel.: 377 677 155

Ordinační hodiny nepřetržitý provoz

Ambulance č. III – Příjmová ambulance

tel.: 377 677 158 

Ordinační hodiny  Po–Pá  7:00–13:00

Cévní ambulance

prim. MUDr. Zdeněk Anděl, tel.: 377 677 158      

Ordinační hodiny    Út   9:00–12:00 
St 14:00–17:30

Urologie

as. MUDr. Jiří Klečka Ph.D., MBA 
MUDr. Jan Flek, MUDr. Bohumil Krásný

tel.: 377 677 158

Ordinační hodiny  
Po 7:00–14:00 MUDr. Jiří Klečka PhD. 
Út  7:30–12:00 MUDr. Jan Flek                   
 12:00–14:30 MUDr. Bohumil Krásný 
St  7:00–14:00 MUDr. Jan Flek

Mamologie

MUDr. Martina Štíchová, tel.: 377 677 158

Ordinační hodiny Po 12:30–15:30
 Út 12:30–14:30
 Čt 12:30–17:00
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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ – ORTOPEDIE

Ortopedie je chirurgický obor, který zajišťuje konzer-
vativní i operační léčení nemocí a úrazů pohybového 
aparátu včetně páteře. Ortopedické oddělení léčí de-
generativní a zánětlivá onemocnění kloubů i páteře, 
poúrazové stavy horních i dolních končetin. Operační 
léčbu u dospělých oddělení zajišťuje v plné šíři, ne- 
operuje děti, nemocné s onkologickými onemocnění-
mi pohybového aparátu a neprovádí operace páteře.

Operační výkony
•  endoprotézy kyčelního, kolenního a hlezenního 

kloubu

•  artroskopie ramene, kolene, hlezna

•  operace tenisového a oštěpařského lokte, úžinový 
syndrom loketního nervu

•  nápravné operace dolního konce vřetenní kosti, 
stabilizace dolního skloubení kostí předloktí

•  osteosyntéza pakloubu člunkové kosti ruky, plastiky 
poraněných šlach prstů ruky

•  operace statických vad nohy – podélně i příčně 
plochá noha, vybočený palec

•  artrodéza – ztužení – hlezenního kloubu

•  plastika a úponové bolesti Achillovy šlachy

•  osteosyntézy zlomenin na horní a dolní končetině – 
hřebování, dlahové techniky 

Endoprotézy 

Operujeme protézy užívané ve vyspělých evropských 
státech od renomovaných výrobců. Čekací doby 
na našem pracovišti se snažíme zkrátit co nejvíce, tj. 
jen na několik měsíců.

U kyčelního kloubu implantujeme buď cementovanou, 
částečně cementovanou tzv. hybridní, nebo necemen-
tovanou náhradu. Umělý kloub tvoří polyetylenová či 
keramická jamka a kovová či keramická hlavička tita-
nové náhrady stehenní kosti.

U kolenního kloubu užíváme komponenty cementova-
né, náhrada dolního konce stehenní kosti je kovová, 

„Umožníme lepší pohyb bez bolesti.“  

Vedoucí lékař

MUDr. Ilja Topinka

tel.: 377 677 210

itopinka@mulacovanemocnice.cz

náhrada horního konce holenní kosti je kovová s vlož-
kou z polyetylénu. U kolenního kloubu implantujeme 
i částečnou náhradu kolene, tzv. „poloviční“ – jed-
noprostorové – koleno.

U hlezenního kloubu je náhrada necementovaná, pohyb 
v kloubu zajišťuje komponenta z kovu a polyetylenu.

Artroskopie
Je to miniinvazivní operační technika kloubů. Do klou-
bu zavádíme z bodového kožního řezu optiku s ka-
merou a z druhého rovněž bodového vstupu operační 
nástroje. Kloub naplníme tekutinou.

V rameni stabilizujeme uvolněné kloubní pouzdro po-
mocí speciálních „kotviček“, např. po opakovaných 
vykloubeních ramene. Prostor pod nadpažkem ošet-
řujeme při útlaku šlach rotátorové manžety. Odtrže-
nou rotátorovou manžetu ukotvujeme v kombinaci 
s otevřeným chirurgickým přístupem. 

V koleni ošetřujeme prasklý meniskus buď jeho čás-
tečným odstraněním, nebo jeho sešitím, provádíme 
náhradu prasklého předního zkříženého vazu, ošetřu-
jeme chrupavku dolního konce stehenní kosti, stabili-
zujeme patelu (jablíčko) po opakovaných dislokacích 
po úrazech nebo při vrozené tvarové vadě.

Artroskopii hlezenního kloubu indikujeme při po-
ruchách chrupavky kladky hlezenní kosti po úrazech 
nebo při kostních výrůstcích – osteofytech.

Ambulantní pracoviště 

Ortopedická ambulance I
MUDr. Irena Pokorná
sestra střídavě
tel.: 377 677 104

Ordinační hodiny
St, Čt, Pá 7:00–14:00

Ortopedická ambulance II
MUDr. Ilja Topinka
MUDr. Josef Žán 
sestra střídavě
tel.: 377 677 210 

Ordinační hodiny
Po 10:00–12:00
Út 8:30–13:00
St  10:00–14:00
Čt 8.30–13:00

Sonografie dětských kyčlí
ortopedická ambulance  I + II 
MUDr. Iveta Pivovarová – úterý
MUDr. Miloš Mečír – pátek
sestra střídavě

Ordinační hodiny
Út 13:30–15:00 amb. II, tel.: 377 677 210
Pá 11:30–12:30 amb. I, tel.: 377 677 104
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GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ  
ODDĚLENÍ 

Gynekologicko-porodnické oddělení zajišťuje kom-
plexní lůžkovou a ambulantní péči, která zahrnuje pre-
venci, diagnostiku, konzervativní a chirurgickou péči 
o nemoci ženského pohlavního ústrojí, dohled na ženu 
a plod po celé období fyziologického a rizikového tě-
hotenství, porodu a období šestinedělí. Lékaři oddě-
lení provádí všechny běžné malé i velké gynekologic-
ké výkony a operace (interrupce, konizace, kyretáže, 
hysteroskopie, laparoskopické operace diagnostické 
i léčebné, odstranění dělohy, břišní operace, opera-
ce sestupu děložních stěn, poševních stěn, plastické 
operace hráze apod.). Oddělení má k dispozici 2 ope-
rační sály a zákrokový sálek.

Přehled prováděných výkonů
•  diagnostika a léčba onemocnění děložního 

hrdla od benigních onemocnění, prekanceróz až 
po maligní tumory děložního hrdla

•  diagnostika a léčba onemocnění zevních rodidel 
a pochvy

•  dispenzarizace žen po ošetření patologií dolního 
genitálního traktu

•  kompletní spektrum hysteroskopických 
a laparoskopických výkonů

•  diagnostika a léčba celého spektra 
urogynekologických potíží

•  ošetření pacientek s chronickou pánevní bolestí, 
sterilitou, endometriózou, s cystami na vaječnících, 
s děložními myomy včetně operační léčby

Lůžkové oddělení
tel.: 377 677 183 

Oddělení disponuje 38 lůžky a 2 nadstandardními 
pokoji. Lůžkové oddělení gynekologie zajišťuje kom-
plexní lékařskou a ošetřovatelskou péči o klientky s ri-
zikovým těhotenstvím a o klientky, u nichž se objevily 
komplikace související s graviditou (krvácení v gravi-
ditě, hrozící potrat nebo předčasný porod, poruchy 
růstu plodu, vysoký krevní tlak, preeklampsie, infekce 

„Klademe nejvyšší ohled na lidský život od jeho početí.“ 

Primář

MUDr. Zdeněk Knaizl

tel.: 377 677 181

zknaizl@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra oddělení 

Jana Šimlová

tel.: 377 677 183 

jsimlova@mulacovanemocnice.cz 

Staniční sestra porodního sálu

Bc. Lenka Víšková

tel.: 377 677 182

lviskova@mulacovanemocnice.cz

močových cest apod.) a o pacientky po gynekologic-
kých operačních zákrocích.

Zrekonstruované oddělení šestinedělí zajišťuje kom-
plexní lékařskou a ošetřovatelskou péči o klient-
ky po spontánním vaginálním porodu, pooperační 
péči po císařském řezu a po komplikovaných poro-
dech. Všechny pokoje na oddělení šestinedělí jsou  
roomingové.

Porodní sál 
tel.: 377 677 182

Zmodernizovaný porodní sál nabízí maminkám 
maximální pohodlí a péči v porodní době. Nedílnou 
součástí oddělení je nabídka předporodních kurzů či 
jednorázového informativního setkání. 

Ambulance
Ambulance gynekologicko-porodnického oddělení 
jsou vybaveny moderními přístroji špičkové úrovně, 
jako například fotostereokolposkop, 3D/4D ultra-
zvukový přístroj nové generace, oba s pacientským  
náhledem a digitálním záznamem.

Gynekologická ambulance  
všeobecná
prim. MUDr. Zdeněk Knaizl

MUDr. Adam Hudec

MUDr. Helena Jahnová

MUDr. Zuzana Bardoňová

MUDr. Lenka Tocháčková

MUDr. Dana Holečková 

MUDr. Radim Skalka

MUDr. Eva Laňová

tel.: 377 677 185

Všeobecná gynekologie, preventivní péče, indikace 
k operacím včetně pooperačních kontrol, poradna pro 
těhotné a rizikové těhotenství, USG včetně 3D/4D vy-
šetření plodu, CTG, konziliární vyšetření

Ordinační hodiny
Po 7:00–15:00, akutní případy nepřetržitě

Gynekologická ambulance  
specializovaná
MUDr. Pavel Chaloupka

MUDr. Martin Pešek

tel.: 377 677 209

Laparoskopická poradna, hysteroskopická poradna, 
urogynekologická poradna, poradna pro onemocnění 
děložního hrdla a zevních rodidel.

Ordinační hodiny
Po–Pá 7:30–14:30
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NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ 

Novorozenecké oddělení zajišťuje v návaznosti na gy-
nekologicko-porodnické oddělení péči o fyziologické 
novorozence. Oddělení má k dispozici 20 lůžek, na-
stávající maminky přijímá k porodu bez objednání již 
od 35.–37. týdnu těhotenství. K dispozici jsou služ-
by komplementu nemocnice (laboratorní vyšetření 
po 24 hodin denně, RDG, sonografie – vč. vyšetření 
kyčelních kloubů, rehabilitace atd.) Samozřejmostí je 
za hospitalizace provedení novorozeneckého scree-
ningu na vyšetření sluchu pomocí přístroje – otoaku- 
stické emise sluchu – a vyšetření zraku. Novoroze-
necké oddělení se také specializuje, v případě rodin-
né anamnézy, na vyšetření alergií z pupečníkové krve 
na přítomnost alergických protilátek imunoglobulin 
E (IgE). V případě pozitivního výsledku doporučují 
lékaři rodičům zahájení terapie kapkovou vakcínou 
po propuštění novorozence do domácího prostředí 
od 10. dne věku dítěte.

Dětské odborné ambulance
MUDr. Jiří Liška, CSc.
tel.: 377 677 136
jliska@mulacovanemocnice.cz
sestry: Šárka Kuthanová, Ivana Čechurová 

Ambulance se zaměřují na kontroly ne zcela fyziolo-
gických novorozenců po propuštění do domácího pro-
středí, kontroly novorozenců z rodin alergiků po anti- 
alergické léčbě, kontroly adolescentů s vyšším krevním 
tlakem, dále se věnují onemocnění ledvin a močových 
cest, dětem s pomočováním – nová léčba a diferen-
ciálně diagnostikované komplikované klinické obrazy. 
Během ordinační doby jsou ambulanci k dispozici bio-
chemická, sonografická, RDG a jiná vyšetření. Od září 
roku 2015 odborná ordinace pomáhá při vyšetřování 
dětí zabývajících se výkonnostním sportem. Do kom-
pletizace péče o dítě z rodin alergiků patří i nadační 
aktivity, tj. organizace léčebných klimatických poby-
tů ve Slovenské republice a v Chorvatsku, které letos 
již probíhaly 17. rokem za pomoci Plzeňského kraje, 
ÚMO Plzeň 3 a Nadace Olgy Havlové.

„Dítě je láska, která se stala viditelnou.“ 

Primář

MUDr. Jiří Liška, CSc.

tel.: 377 677 191

jliska@mulacovanemocnice.cz  

Staniční sestra

Bc. Lubica Jakešová

tel.: 377 677 190

ljakesova@mulacovanemocnice.cz

Ordinační hodiny

Po 13:00–14:30
Út 13:00–16:30
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INTERNÍ ODDĚLENÍ 

Interní oddělení pečuje o pacienty s onemocněním 
kardiovaskulárního systému, nemocemi plic, zažíva-
cího traktu, ledvin, metabolickými a revmatologickými 
chorobami, v rámci vyšetřovacích metod pacientům 
nabízí spirometrii, zátěžovou bicyklovou ergometrii, 
holterizaci krevního tlaku a EKG, endoskopické vyšet-
ření zažívacího traktu a jiné. U akutních stavů využívá 
multioborové JIP, při nutnosti dlouhodobé léčebné 
péče oddělení úzce spolupracuje se zařízeními ná-
sledné péče. Interní oddělení má také širokou škálu 
odborných ambulancí.

Lůžkové oddělení
Lůžková část interního oddělení má k dispozici 38 lů-
žek s jedním nadstandardním pokojem s možností při-
stýlky pro rodinného příslušníka, vlastním sociálním 
zařízením a televizí. 

tel.: 377 677 130

Ambulantní pracoviště
Interní ambulance č. 1 

vedoucí lékař: MUDr. Gabriela Rybářová
ordinující:  MUDr. Jana Trávníčková, 

MUDr. Jan Solfronk,  
MUDr. Arnoštka Netrvalová

sestra: Radka Kůrková 

tel.: 377 677 132

Interní ambulance č. 1 ošetřuje akutní pacienty a pro-
vádí předoperační vyšetření. Akutní pacienti mimo 
pracovní dobu jsou ošetřeni na centrální příjmové am-
bulanci.

Ordinační hodiny  Po –Pá   7:00–14:30

Interní ambulance č. 2 

prim. MUDr. Jakub Tocháček 

MUDr. Gabriela Rybářová 

sestra: Eva Pašková 

tel.: 377 677 136

Interní ambulance č. 2 slouží pro objednané pacienty.

„Boj s nemocí se vždycky vyplatí.“  

Primář

MUDr. Jakub Tocháček                  

tel.: 377 677 211                                                                            

jtochacek@mulacovanemocnice.cz  

Vedoucí sestra

Mgr. Stanislava Reichertová 

tel.: 377 677 127      

sreichertova@mulacovanemocnice.cz

Ordinační hodiny
Po, Čt  9:00–13:00
Út, Pá  9:00–12:00      12.30–14:00
St         9:00–12:00

Kardiologická ambulance I 

MUDr. Pavel Bošina  
pbosina@mulacovanemocnice.cz    
sestry:  Michaela Stelzerová, DiS.,  

Bc. Veronika Šrámková

tel.: 377 677 135

Kardiologická ambulance I provádí Holterovy 
monitorace TK, EKG a bicyklovou ergometrii.

Ordinační hodiny 
Po–Pá    7:00–  8:00 (vyhodnocování holterů) 

  8:00–12:00 (ordinace) 

12:30–14:00 (holterizace, ECHO, bicyklová ergometrie)

Kardiologická ambulance II 

prim. MUDr. Jakub Tocháček
MUDr. Zdeněk Pašek
tel.: 377 677 178

Kardiologická ambulance II se věnuje ECHO srdce.

Ordinační hodiny Po–Pá 9:00–12:00    

Gastroenterologická ambulance 
MUDr. Jarmila Hamáčková
jhamackova@mulacovanemocnice.cz 
sestry: Petra Lavičková, Lydie Seidlová
tel.: 377 677 139

Endoskopická vyšetření GIT, ERCP, endoskopické 
výkony

Ordinační hodiny
Po, St , Čt, Pá 7:00–14:30 (objednaní pacienti)
Út  7:00–14:30 (neobjednaní pacienti)

Diabetologická ambulance 

MUDr. Vlastimil Boreček
vborecek@mulacovanemocnice.cz
sestra: Petra Nováková 
tel.: 377 677 133

Péče o pacienty s diabetem 1. a 2. typu

Ordinační hodiny

Po–Pá   8:00–12:00     12:30–14:30

Revmatologická ambulance

MUDr. Helena Šuchová 
MUDr. Radka Růžičková
tel. 377 677 136

Péče o pacienty s revmatologickým onemocněním

Ordinační hodiny  
Út 14:30–17:30 (MUDr. Šuchová)
St 13:00–16:00 (MUDr. Růžičková)
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CENTRÁLNÍ JEDNOTKA  
INTENZIVNÍ PÉČE 

Centrální jednotka intenzivní péče (C-JIP) zajišťuje 
péči o pacienty s akutními stavy ve vnitřním lékař-
ství, u kterých dochází k bezprostřednímu ohrožení 
životních funkcí nebo jejichž selhání nelze v průběhu 
onemocnění vyloučit. Ve spolupráci s lékaři interního 
oddělení je zabezpečena péče o nemocné s akutním 
srdečním onemocněním, s metabolickým rozvratem. 
C-JIP také pečuje o pacienty po závažnějších operač-
ních výkonech ve všech oborech nemocnice. Oddělení 
úzce spolupracuje s koronární JIP jednotkou Fakultní 
nemocnice v Plzni při akutních kardiologických pro-
blémech. C-JIP má k dispozici 12 monitorovaných 
lůžek, která jsou napojena i na umělou plicní ventilaci.

Monitorovaná lůžka
•  komplexní monitorování vitálních funkcí

•  neinvazivní monitorování EKG, TK, dechové 
frekvence, saturace O2

•  invazivní monitorování arteriálního a centrálního 
žilního tlaku

•  dočasná kardiostimulace

•  diagnostika poruch rytmu a synkopálních stavů 
nejasné etiologie

„Dokážeme za Vás i dýchat.“ 

Primář

MUDr. Jiří Kovářík

tel.: 377 677 146

jkovarik@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra

Dana Pospíšilová

tel.: 377 677 150

dpospisilova@mulacovanemocnice.cz

•  umělá plicní ventilace

•  komplexní parenterální výživa periferním i centrálním 
žilním přístupem

•  komplexní enterální výživa nasogastrickou nebo 
nasojejunální sondou pomocí enterální pumpy
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ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ  
ODDĚLENÍ A CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) za-
jišťuje podání různých forem anestezie pro pacienty 
operačních oborů formou celkové, svodné či regio-
nální anestezie, dále anestezií či sedací pro invazivní 
vyšetření. Na vyžádání jsme schopni podat anestezii 
při porodech a následném ošetření rodiček – tzv. bez-
bolestné porody. V roce 2014 lékaři oddělení podali 
přes 3 500 anestezií.

Typy anestezie
Anestezie celková (narkóza) – zajišťuje bez-
bolestný průběh operace spolu s uměle navozeným 
spánkem. Pro řadu výkonů je to jediná možnost (lapa-
roskopie), u jiných operací, zvláště u delších, jde o me-
todu vhodnou z hlediska komfortu pacienta (operace 
varixů, ortopedické a gynekologické operační výkony). 
Významně se daří snižovat četnost pooperační nevol-
nosti a zvracení, a to jak vhodnou volbou moderních 
anestetik, způsobem vedení anestezie, tak i cíleným 
podáváním léků proti nevolnosti. Součástí celkové 
anestezie je i zajištění dýchacích cest pro bezpečnou 
umělou plicní ventilaci během operačního výkonu. 
K tomu je používána celá škála moderních a bezpeč-
ných pomůcek.

Anestezie spinální – podání místního anestetika 
do páteřního kanálu v bederní oblasti, s následným 
znecitlivěním spodní poloviny těla. Metoda vhodná 
pro nemocné s komplikujícími chorobami a s nezvla-
datelnou nevolností po celkové anestezii. Dále je 
vhodná pro kratší výkony na dolních končetinách, kla-
sické operace kýly nebo operace hemoroidů. Metoda 
je šetrná, nebolestivá, bezpečná a s naprostým mini-
mem vedlejších účinků.

Anestezie regionální – se provádí u některých vý-
konů (operace předonoží, karpálních tunelů) v kombi-
naci s anestezií celkovou i regionální. Spočívá v podá-
ní místního anestetika do blízkosti nervů v operované 
oblasti, a to až po uspání pacienta. Hlavním efektem je 
bezbolestný pooperační průběh.

„Nic nesmí bolet.“ 

Primář

MUDr. Milan Vozobule

tel.: 377 677 151

 mvozobule@mulacovanemocnice.cz

Vedoucí sestra ARO

Alena Neduchalová

tel.: 377 677 145

aneduchalova@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra COS

Zdeňka Siegertová  

tel.: 377 677 103      

zsiegertova@mulacovanemocnice.cz  

Anesteziologická ambulance
tel.: 377 677 145

Anesteziologická ambulance slouží k zhodnocení 
celkového zdravotního stavu pacienta, konzultacím 
a doporučení nejvhodnější formy anestezie pro kon-
krétního pacienta.

Ordinační hodiny

Po–Pá   9:00–14:00

CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY

Centrální operační sály (COS) zajišťují a poskytují 
kompletní servis pro zabezpečení zdravotnických slu-
žeb v oblastech personálního a technického zajištění 
plánovaných a akutních operačních výkonů u hospita-
lizovaných i ambulantních pacientů v celkové aneste-
zii, lokální anestezii, centrálních i periferních bloká-
dách nebo monitorované anesteziologické péči. COS 
pracuje v nepřetržitém provozu na 2 klimatizovaných 
operačních sálech a umožňuje tak nepřetržitě prová-
dět v plném rozsahu jak plánované, tak i akutní ope-
rační výkony. V případě potřeby zajišťuje plánované 
i akutní operační výkony na zákrokovém sálku gyne-
kologicko-porodnického oddělení. Sály jsou vybaveny 
moderní přístrojovou technikou potřebnou k zajištění 
operační péče jednotlivých oborů – chirurgie, ortope-
die, gynekologie a urologie.

Součástí Centrálních operačních sálů je také steri-
lizační centrum, které poskytuje komplexní služby 
v přípravě zdravotnických prostředků pro COS a ostat-
ní zdravotnická pracoviště nemocnice.

Služby sterilizačního centra
•  Balení zdravotnických prostředků do sterilizačních 

obalů (jednorázových nebo opakovaně použitelných)

•  Optická a funkční kontrola opakovaně sterilizovaných 
zdravotnických prostředků

•  Všechny způsoby sterilizace a jejich kontrola jsou pro-
váděny v moderních přístrojích dle platné legislativy
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REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

Rehabilitační oddělení poskytuje komplexní ambulantní 
rehabilitační péči a léčebnou tělesnou výchovu u hospi-
talizovaných na všech odděleních nemocnice. Zkušení 
a kvalifikovaní terapeuti provádí rehabilitaci s využitím 
teoretických a praktických poznatků z nejrůznějších 
metod (např. senzomotorická stimulace, Spiraldyna-
mik, metoda dle Mojžíšové, měkké a mobilizační techni-
ky atd.). Pacientovi je sestaven cíleně rehabilitační plán, 
který vede k urychlení procesu jeho uzdravení a tím 
i k rychlejšímu návratu do běžného života. 

Léčebné metody
•  léčebná tělesná výchova – poúrazové a poope-

rační stavy, vertebrogenní onemocnění, onemocnění 
periferního a centrálního nervového systému, skolió- 
zy a vadné držení těla, diagnostika a terapie funkč-
ních poruch pohybového systému, měkké mobilizač-
ní techniky, míčkové facilitace 

•  elektroléčba – hydrogalvan, iontoforéza, elektros-
timulace, elektrodiagnostika, diadynamické proudy, 
interferenční proudy, krátkovlnná diatermie, magne-
toterapie, ultrazvuk

•  vodoléčba – podvodní masáže, perličkové koupe-
le, střídavé nožní koupele, vířivé vany – celotělová, 
zad, horních končetin, dolních končetin 

•  teploléčba – parafínové obklady 

•  světloléčba – infračervené záření – SOLUX 

•  mechanoterapie – ultrazvuky, trakční stoly, reflex-
ní a vazivové masáže  

•  lymfodrenáže – manuální lymfodrenáž, přístrojová 
lymfodrenáž 

•  protetické poradenství

•  ergoterapie – na našem oddělení se zaměřujeme 
na široké spektrum diagnóz na horní končetině, jako 
jsou zlomeniny, distorze, stavy po amputacích prs-
tu, poranění a onemocnění šlachového aparátu, Du-
puytrenova kontraktura, periferní parézy, syndrom 
karpálního tunelu

•  rázová vlna – vhodné na patní ostruhy, placená 
služba

„Rehabilitace usnadňuje život.“  

Primář

MUDr. Libuše Pechmanová

tel.: 377 677 176

lpechmanova@mulacovanemocnice.cz

Vedoucí fyzioterapeut

Bc. Jitka Štorková

tel.: 377 677 177

jstorkova@mulacovanemocnice.cz

Ambulance rehabilitačního  
oddělení 
Rehabilitační léčba je poskytována pouze po vyšet-
ření rehabilitačním lékařem. K vyšetření je třeba se 
předem objednat osobně nebo na tel. 377 677 106 
(Po–Pá 7:00–14:00).

Ordinace I
MUDr. Libuše Pechmanová 
lpechmanova@mulacovanemocnice.cz
sestra: Jana Štochlová
tel.: 377 677 196

Ordinační hodiny  Po–Pá         8:00–12:00
 Po, Út, Čt  13:00–14:30

Ordinace II
MUDr. Ivana Cihlová
sestra: Danka Körberová
tel.: 377 677 197

Ordinační hodiny Po–Pá   7:00–12:00
 Po–Čt  13:00–14:00

Léčebná rehabilitace
Léčebná tělesná výchova  
(LTV)
přízemí - tel.: 377 677 172

Ordinační hodiny
Po Čt   6:30–15:00
Pá        6:30–14:30

3. patro – tel.: 377 677 171

Ordinační hodiny
Po–Čt   6:30–16:30
Pá         6:30–14:30

Ergoterapie
ergoterapeut:  
Bc. Veronika Levá
tel.: 377 677 105

Ordinační hodiny
Po–Čt   6:30–15:00
Pá         6:30–14:30

Elektroléčba
tel.: 377 677 179

Ordinační hodiny
Po–Čt   6:00–16:30
Pá         6:00–14:30

Vodoléčba
tel.: 377 677 174

Ordinační hodiny
Po–Čt   6:30–16:30
Pá         6:30–14:30
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RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Radiodiagnostické oddělení disponuje ultrasonografií 
(USG) a dvěma RDG pracovišti – skiagrafickým, k pro-
vádění konvenčních rentgenových snímků, a skiasko-
picko-skiagrafickým, využívaným převážně k zobra-
zení zažívacího a močového ústrojí. Od května 2015 
pak zcela nově využívá i pracoviště CT, které umožňu-
je celé spektrum diagnostických výkonů. 

Radiodiagnostické oddělení  
poskytuje tyto vyšetřovací  
metody:
•  Skiagrafie – RTG plic, břicha a skeletu (lebky, 

páteře, hrudníku, horních a dolních končetin) 

•  Skiaskopie – urologická vyšetření (i. v. vylučovací 
urografie), vyšetření GIT (jedno a dvojkontrastní 
vyšetření jícnu a žaludku, irrigoskopie, enteroklýza, 
ERCP), fistulografie, HSG

•  USG – vyšetření horní a dolní části břicha (včetně 
pánve), prsů, štítné žlázy a krku, měkkých tkání, 
pohybového aparátu, pleury, duplexní sonografie 
cév a vyšetření novorozenců 

•  Počítačová tomografie (CT) – CT mozku, 
hrudníku, břicha, pánve, páteře a končetin

Přístrojové vybavení
•  Siemens – Acuson Sequoia – USG přístroj 

s kvalitním zobrazením měkkých tkání, 
s dopplerovským systémem k vyšetření cév 
digitálním záznamem obrazů a videosekvencí 

•  Philips – Buckydiagnost - RTG přístroj pro 
skiagrafickou diagnostiku 

•  Philips – Duodiagnost - RTG skiaskopicko-
skiagrafická vyšetřovací stěna 

•  Philips – BV Libra – mobilní RTG diagnostický 
systém k akvizici a prohlížení snímků využívaný při 
operačních výkonech na chirurgickém sále

•  Siemens Somatom Emotion 16 – počítačový tomograf

„Bez nás to nejde.“  

Primář

MUDr. Květoslava Levorová

tel.: 377 677 140  

klevorova@mulacovanemocnice.cz

        

Vedoucí radiologický asistent

Bc. Jaroslava Egermaierová

tel.: 377 677 173 

jegermaierova@mulacovanemocnice.cz

Telefonní kontakty na RDG pracoviště:

Skiagrafie: 377 677 161

Skiaskopie: 377 677 162

Sonografie: 377 677 144

CT: 377 677 113

Ordinační hodiny

Skiagrafie: nepřetržitě

Skiaskopie: Po–Pá 7:00–14:00

CT:  Po–Pá 7:00–14:00

Sonografie:  Po–Pá  6:30–7:30,  8:00–11:30, 
12:00–14:30
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE 

Oddělení klinické biochemie (OKB) provádí základ-
ní a specializovaná vyšetření biologického materiálu 
humánního původu v odbornosti klinická biochemie 
a sdílené výkony ostatních odborností, dále konzul-
tační služby v odbornosti klinická biochemie. To vše 
pro lůžkovou a ambulantní část nemocnice, popř. pro 
externí pacienty.

Laboratorní vyšetření jsou prováděna na moderních 
automatizovaných přístrojích.

Oddělení klinické biochemie funguje v nepřetržitém 
provozu.

Laboratoř je registrována v registru klinických labora-
toří a úspěšně splnila podmínky Auditu II NASKL.

Podrobná nabídka služeb laboratoře je k dispozi-
ci na webových stránkách nemocnice v Laboratorní  
příručce. 

„Kvalitní výsledky v zájmu zdraví pacienta.“ 

Primář

MUDr. Štěpánka Sobotová

tel.: 377 677 126

 ssobotova@mulacovanemocnice.cz

Vedoucí laborantka

Bc. Edita Krňoulová

tel.: 377 677 222

 ekrnoulova@mulacovanemocnice.cz 

Laboratoř – tel.:  377 677 128, 
377 677 129
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Oční ambulance 

Oční ambulance provádí stanovení refrakce, měře-
ní nitroočního tlaku, vyšetření fundu v mydriase, vy-
šetření fundu diabetiků a hypertoniků, vyšetření pro 
potřeby neurologa apod. Nabízíme možnost objednat 
se na určitou hodinu bez nutnosti čekání, není nutné 
doporučení od praktického lékaře. 

Spolupracujeme s optikou FOKUS na nám. Republi-
ky a OC TESCO, Rokycanská tř. – pacienti objednáni 
na čas. 

Ordinační hodiny

Út 8:30–15:30

Čt 8:30–11:30

Lékař

MUDr. Jarmila Pázralová 

tel.: 377 677 163

jpazralova@mulacovanemocnice.cz

Sestra 

Jiřina Majerová

Dermatologická ambulance

Dermatologická – kožní – ambulance je kromě běžné 
dermatologie zaměřena na: 

Lymfologii (diagnostika primárních a sekundárních 
lymfedémů) s návrhem další komplexní terapie v am-
bulanci zdejší rehabilitace nebo v případě potřeby 
hospitalizace na interním oddělení. S možností pře-
depisování kompresivních punčoch a pažních návleků, 
elastických obinadel a dalších pomůcek k ambulantní 
léčbě. 

Flebologii – hojení chronických ran. K dispozici 
máme řadu moderních krytí ran (tzv. vlhké hojení), 
elastická obinadla a možnosti intermitentní přístrojo-
vé komprese (presoterapie). 

Vyšetření pacientů s varixy. V indikovaných případech 
s objednáním léčby sklerotizací, vč. předpisu kompre-
sivních punčoch. 

Lékař

MUDr. Jaroslava Tomanová 

tel.: 377 677 198 

jtomanova@mulacovanemocnice.cz

Sestra 

Markéta Turková

Ordinační hodiny

Út 7:30–14:00
Pá 7:30–14:00
Čt 7:30–13:30   MUDr. Pavla Holomichlová

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ



Mulačova nemocnice s.r.o. 119118

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Technické a provozní oddělení je nedílnou sou-
částí nemocnice, i zde zajišťuje kompletní tech-
nický a provozní servis 24 hodin denně po celý 
rok. Do náplně tohoto oddělení patří např. sprá-
va a provoz budov nemocnice, vozového parku, 
údržba zeleně, modernizace prostor i jednotli-
vých technologií, údržby a opravy, instalace, te-
lefony, zařízení jednotlivých oddělení, energie, 
péče o stroje, zdravotní přístroje a nástroje, 
zajištění provozu všech výtahů, stanice medi-
cinálních plynů, stravovacího provozu, prádla, 
odpadového hospodářství. 

„Naší snahou je zajistit zdravotnickému personálu veškerý potřebný servis…“

Vedoucí technického odd.

Marcela Junghansová   

tel.: 377 677 205

mjunghansova@mulacovanemocnice.cz

STRAVOVACÍ PROVOZ

Nemocnice má vlastní stravovací provoz, který dodá-
vá jídlo nejen pro lůžkovou část nemocnice, ale také 
pro veškerý personál nemocnice. Na skladbu pokrmů 
dohlíží nutriční terapeutky, které docházejí na oddě-
lení a zajišťují tak dietetickou a nutriční péči o paci-
enty a věnují se edukaci nemocných přímo na poko-
jích. Pokrmy včetně diet připravuje tým kuchařů podle 
nejnovějších gastronomických pravidel a požadavků, 
skladba jídel je vyvážená tak, aby uspokojila všech-
ny věkové kategorie strávníků. Velký důraz se klade 
na dostatek zeleniny, bílého masa a ryb. Každodenně 
vydá kuchyně 250 obědů pro pacienty i zaměstnance.

„Spokojenost strávníků je naší odměnou.“

Vedoucí

Marie Peterová

tel.:  377 677 124,  

377 677 125



Nashledanou při 30. výročí...


