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Vážení přátelé,

Ti z Vás, kteří četli a ještě si pamatují na knihu vydanou k 20. výročí Nemocnice 

Privamed, si možná vzpomenou na dovětek „na shledanou při 30. výročí….“.

Uběhlo však jen let pět a vychází publikace nová. Je to způsobeno současnou 

epidemiologickou situací, kdy není možno pro naše spolupracovníky,  

kteří by si to jistě zasloužili, uspořádat žádnou kolektivní akci.

Vnímáme tak tuto knihu jako vhodnou příležitost k malému zamyšlení  

nad uplynulými dvaceti pěti lety. 

Shodou okolností jsem byl tehdy, den před privatizací, v noci ze 14. na 15. listopadu 

1995 v práci jako mladý sekundář. Bylo to v době, kdy naše zdravotnictví procházelo 

těžkým obdobím a naše nemocnice s ním… Koupit v tu dobu přístroj typu EKG 

za cca 40 000 Kč, byl téměř neřešitelný problém. Nezaplacené faktury se ve f inanční 

účtárně vršily před nešťastnou účetní, která platila jen faktury s nízkými sumami, aby 

se hromada faktur před ní alespoň opticky nezvyšovala, ale i tak se tento stoh nakonec 

zhroutil a účetní zavalil. Těmto situacím a stálému volání na magistrát o další a další 

peníze z kapes daňových poplatníků jsme chtěli zabránit, byť je takové volání líbivé 

a snadné. Současně jsme chtěli vybudovat taková pracoviště, která by ve spektru  

našich oborů poskytovala moderní lékařské služby…

Vy posuďte, jak se nám to podařilo.

Vám, našim spolupracovníkům, patří rozhodné a upřímné poděkování za to, že jsme 

se dostali k dnešní podobě nemocnice. A o to větší v této době, kdy se s maximálním 

úsilím snažíme postarat i o naše infekčně nemocné pacienty s covidem, ač infekční 

oddělení primárně neprovozujeme, a to jsme handicapováni četnými nákazami jak 

lékařů, tak sester. Bez Vašeho mimořádného nasazení bychom to nedokázali.

Vzpomeňme u příležitosti tohoto jubilea i našich bývalých spolupracovníků,  

kteří odešli do starobního důchodu, a bohužel i těch, kteří již nejsou mezi námi.  

Jmenujme za všechny prof. MUDr. Čepeláka, prim. MUDr. Klečkovou,  

prim. MUDr. Wirtha a MUDr. Bezděku.

Popřejme nám všem, nemocnici i spolupracovníkům, do dalších let hodně uzdravených 

pacientů. Věřte, že tento úkol a dobré pracovní podmínky všech našich zaměstnanců 

jsou mými prvořadými cíli, stejně jako budou prioritním zájmem  

mých nástupců a následovatelů.

A doufám, že nás symbolicky pomůže ochránit i nová socha  

svaté Anežky České v našem areálu.

MUDr. Miroslav Mach

předseda představenstva PRIVAMED a.s.

a ředitel Nemocnice PRIVAMED



„PRIVAMED slaví! Patnáctého listopadu 2020 uběhne čtvrtstoletí 

od doby, kdy Městskou nemocnici v Plzni koupil PRIVAMED ve velké 

privatizaci od Fondu národního majetku, sama f irma je ještě o tři roky 

starší. Je na čase ohlédnout se a trochu rekapitulovat.  Po medicínské 

stránce jsme ušli kus cesty kupředu. Myslím, že je to vidět a nemáme se 

za co stydět. V něčem jsme dobří, leccos bychom potřebovali zlepšit, ale 

to je v životě normální stav. O nemocnici a lidech, kteří v ní pracovali 

a pracují, se dočtete v této knize. Chci všem spolupracovníkům poděkovat. 

Od primářů přes lékaře, sestry, laborantky, technické, administrativní 

i pomocné pracovníky až po pana Karáska a tým kuchyně.  

Děkuji, těch 25 let bylo dobrých hlavně díky Vaší práci a úsilí.  

Budeme pokračovat v započaté cestě. Věřím, že někdo  

z mladších kolegů napíše pokračování...“

MUDr. Petr Zimmermann  

Spoluzakladatel společnosti PRIVAMED a.s.
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NEMOCNICE PRIVAMED

V letošním roce je to už pětadvacet let, co společnost 
PRIVAMED a.s. začala poskytovat zdravotnické 
služby v bývalé Městské nemocnici v Kotíkovské ulici 
v Plzni. Tato nemocnice je tedy nejstarším členem sítě 
zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED. „Teh-
dy v roce 1995 pracoval na centrálním příjmu jako 
internista současný ředitel společnosti MUDr. Miro-
slav Mach a k tomu měl ještě na starost část interního 
lůžkového oddělení A. To si dnes mnozí mladí kole-
gové těžko dokáží představit. Mám radost, že se nám 
od té doby podařilo mnoho věcí. Každý rok vznikne 
nové pracoviště nebo pořídíme nové přístrojové vyba-
vení,“ říká spoluzakladatel společnosti PRIVAMED 
a.s. MUDr. Petr Zimmermann. 

Od 15. listopadu 1995, kdy se nemocnice ocitla v sou-
kromých rukách, se tedy postupně stává moderním 
zdravotnickým zařízením se špičkovými přístro-
ji, mimo jiné moderním mamografem či CT. Mezi 
nejvýznamnější investiční akce patří nově postavený 
pavilon Centra jednodenní chirurgie a ortopedie 
otevřený před deseti lety. Další významnou investicí 
byla rozsáhlá přestavba s nástavbou tří nových pod-
laží pro laboratoře a administrativu nad stravovacím 
provozem u budovy Centra návazné péče, přístav-
ba oddělení radiologie pro magnetickou rezonanci 
a množství dalších projektů důležitých pro pacienty 
i zaměstnance. V naší nemocnici pracuje řada odbor-
níků, za kterými se sjíždějí lidé z celé České republiky. 

„Oni a všichni ostatní lékaři a zaměstnanci, z nichž 
někteří s námi „táhnou káru“ už oněch zmíněných 
pětadvacet let, si zaslouží velké poděkování. Také 
za zvládání složitého období „čínské chřipky“, která 
vypukla na jaře letošního roku a poznamenala pak 
i celý rok 2020. Nevznikla žádná panika a všich-
ni jsme se s novou nemocí naučili pracovat, i když 
za pochodu. Centrální příjem to měl nejsložitější, 
zažil jsem tam hned na začátku jako sloužící lékař 
několik dní, takže vím, o čem mluvím. Není jednodu-
ché roztřídit pacienty s kašlem a teplotou… Vždyť ta 
je projevem možná stovky jiných nemocí. Takže ten 
pětadvacátý rok v nemocnici prožíváme opravdu ne-
tradičně. Od samého začátku se ovšem stále snažíme 
jít s dobou, rozvíjet nemocnici technicky i personálně 
a dobře se starat o naše pacienty. Moc si všichni pře-

jeme, aby u nás byli nemocní spokojeni nejen po me-
dicínské, ale i po lidské stránce. Věřím, že se nám to 
daří, ale posoudit to nakonec mohou jen oni sami,“ 
dodává MUDr. Petr Zimmermann. 

Nemocnice vznikla v roce 1982 tak trochu příznačně 
v místech Lochotínského parku, kde měly kdysi podle 
plánů tehdejšího plzeňského purkmistra Martina Ko-
peckého fungovat díky tamnímu léčivému prameni 
plzeňské lázně. Ty tam sice nikdy nebyly vybudovány, 
protože podpůrné vrty, které měly pomoci pramen po-
sílit, ho naředily. Nemocní se tam ale nakonec přece 
jen léčí, protože se sem přestěhovala ze sadů 5. května 
Městská nemocnice, kterou společnost PRIVAMED 
zprivatizovala. A lázně tam dodnes připomíná altánek 
Kopeckého pramene a množství vzácných chráně-
ných stromů přímo v nemocničním areálu. Park stejně 
jako budovy a jejich interiéry prochází postupně obno-
vou. V letošním roce ozdobila vnitřní areál také socha 
svaté Anežky České v Chrámu života a zdraví, kterou 
se svým manželem vytvořila z pískovce sochařka Jitka 
Stoklasová v ateliéru v Nečtinech na Plzeňsku. V ne-
mocnici byla instalovaná 28. května 2020 v prosto-
ru kruhového objezdu a navázala tak na nemocniční 
kapli sv. Anežky České, která pacientům slouží v Cen-
tru návazné péče od roku 2015. Od roku 2019 funguje 
při vstupu a vjezdu také nová designově zajímavá vrát-
nice. Nemocnice tak široké veřejnosti nabízí příjemné 
prostředí menší nemocnice rodinného typu a neustále 
se modernizuje a nabízí kvalitní a profesionální péči.
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Kaple a socha Sv. Anežky České 

Anežka Přemyslovna, zvaná Česká, pocházela 
z přemyslovského rodu. Jako královskou dceru ji 
chtěli několikrát provdat, ona však dala přednost 
službě Kristu a životu v dokonalé chudobě. Zalo-
žila špitální bratrstvo, z něhož se díky ní stal řád 
křižovníků s červenou hvězdou, a první klášter 
klarisek v Praze. Ošetřovala nemocné, pečovala 
o přestárlé, povzbuzovala bezradné a šířila pokoj 
a smíření, dodávala útěchu a novou naději. Svato-
řečena byla více než 700 let po své smrti, 12. listo-
padu 1989 papežem Janem Pavlem II., těsně před 
propuknutím sametové revoluce v Československu. 
Právě po této světici nese název nemocniční kap-
le v Centru návazné péče z roku 2015 a 3,5 tuno-

vá socha z pískovce, která stojí od května letošní-
ho roku na kruhovém objezdu v areálu nemocnice  
PRIVAMED. 

„Na první pohled kapka, pro někoho možná slza. 
Kapka jako symbol bytí, symbol života. Kapka krve, 
vody. Možná to ale není jen kapka… Může to být 
i náznak sepnutých rukou při prosbě či modlitbě, 
mohl by to být i chrám. Chrám života vzpínající se 
k nebi a při tom pevně ukotvený k zemi. Chrám zdra-
ví ukrývají v nitru bustu patronky nemocných svaté 
Anežky České, přemyslovské princezny, jež svůj život 
věnovala péči o chudé a nemocné. České světici, s je-
jíž osobou je spojováno mnoho zázraků,“ tak charak-
terizuje dílo sochařka Jitka Stoklasová. 

Nemocnice PRIVAMED

– 383 lůžek

– 9 oddělení, z toho 5 lůžkových

– 25 odborných ambulancí

– 81 lékařů na HPP

–  337 osob z řad nelékařského  
zdravotnického personálu na HPP 

V roce 2019

– hospitalizováno 12 061 pacientů

– provedeno 2 724 operací

– ambulantně ošetřeno 36 986 pacientů

Provozovatel nemocnice:  
PRIVAMED a.s.
IČ: 46885251, DIČ CZ46885251
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

Nemocnice PRIVAMED
Kotíkovská 17, 19, 323 00  Plzeň  
tel.: 377 182 111, fax: 377 182 234
informace@privamed.cz
www.privamed.cz
Facebook: Nemocnice Privamed v Plzni

Technická ředitelka

Ing. Zuzana Těťálová
tel.: 377 182 334
ztetalova@privamed.cz

VEDENÍ NEMOCNICE
  

Předseda  
představenstva,  
ředitel nemocnice 

MUDr. Miroslav Mach
tel.  377 182 358

Spoluzakladatel  
společnosti  
PRIVAMED a.s.  

MUDr. Petr Zimmermann  
tel.  377 182 358

Ředitelka  
ošetřovatelské péče  

Bc. Jana Vyoralová, MBA
tel. 377 182 324
jvyoralova@privamed.cz  

KONTAKTY 

Marketing&PR,  
tisková mluvčí pro síť 
zdravotnických  
zařízení skupiny  
PRIVAMED

Eva Milerová
tel. 739 043 831 
emilerova@privamed.cz
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INTERNÍ ODDĚLENÍ 

Interní oddělení zajišťuje diagnostiku, léčbu a preven-
ci nemocí vnitřních orgánů. Využívá k tomu široké 
moderně vybavené zázemí, především možnosti stan-
dardních i speciálních laboratorních vyšetření a mo-
derních způsobů zobrazovacích metod (echokardio-
grafie, sonografie, kostní denzitometrie, rtg. metody, 
včetně CT, magnetické rezonance a neinvazivního 
i invazivního zobrazování cévního řečiště). Na kva-
litním fungování celého interního oddělení se podílí 
řada odborných lékařů v rámci jednotlivých podobo-
rů interny. 

Lůžková oddělení

Interní oddělení má dostatečné lůžkové zázemí. Tvoří 
je 2 standardní stanice se 72 lůžky, jednotka intenzivní 
péče s 10 lůžky a dalších 15 lůžek intermediární péče. 
Součástí lůžkového oddělení jsou také nadstandardní 
pokoje, které jsou vybaveny telefonem, televizí, ledni-
cí a je na nich zajištěna standardní lékařská, sesterská 
a ošetřovatelská péče. Kromě nemocných s nezbytným 
dietetickým opatřením si pacienti mohou vybrat ze tří 
hlavních jídel. 

Přednosta
prim. MUDr. Antonín Egert 
tel.: 377 182 322
aegert@privamed.cz

Vrchní sestra
Bc. Jana Vyoralová, MBA
tel.: 377 182 324
jvyoralova@privamed.cz

Sekretariát oddělení – Jana Kozelková, tel.: 377 182 348, jkozelkova@privamed.cz

„Skvělý tým je předpokladem pro kvalitu péče a spokojenost pacientů.  
A na našem oddělení právě takový tým je. Z toho mám obrovskou radost.“ 

Jednotka intenzivní péče (JIP)
Na jednotce intenzivní péče (JIP) jsou hospitalizováni 
pacienti s akutními stavy ve vnitřním lékařství, mimo 
jiné s diagnostikovanými závažnými poruchami srdeč-
ního rytmu a synkopálními stavy. Jsou to nemocní, 
u kterých dochází k bezprostřednímu ohrožení život-
ních funkcí nebo jejichž selhání nelze v průběhu one-
mocnění vyloučit. Činnost jednotky se v posledních le-
tech výrazně změnila v souvislosti s intervenční léčbou 
akutních koronárních syndromů, kterou umožňuje 
spolupráce s kardiologickými odděleními. Díky tomu 
bylo možné zkrátit ošetřovací dobu i posílit mezioboro-
vý charakter jednotky.

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

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

frekvence, saturace O2
• dočasná kardiostimulace

Vedoucí lékař
MUDr. Marcela Bílková
tel.: 377 182 332
mbilkova@privamed.cz

Staniční sestra
Bc. Michaela Lepičová
tel.: 377 182 329
mlepicova@privamed.cz

• neinvazivní ventilační podpora
•  komplexní parenterální výživa periferním 

i centrálním žilním přístupem
•  komplexní enterální výživa nasogastrickou nebo 

nasojejunální sondou pomocí enterální pumpy

Lůžka intermediární péče
•  dokončení diagnostiky a léčby pacientů 

po ukončení intenzivní péče včetně pohybové 
rehabilitace

• telemetrická monitorace EKG a saturace
•  péče o pacienty po kardiologických 

intervenčních výkonech
• dva nadstandardní pokoje

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

Nemocné přijímá v nepřetržitém provozu. Ne-
přetržitě má k dispozici internisty a neurolo-
ga. V jejím rámci jsou přijímáni také pacienti 
na neurologické a rehabilitační oddělení. Nově 
působí i jako lékařská služba první pomoci.
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Všeobecná interní 
ambulance 
Dispenzarizuje pacienty s interní 
problematikou a dále se věnuje ne-
mocným po hospitalizaci na inter-
ních lůžkových odděleních.

Interní ambulance 1
MUDr. Vladimír Čechura
sestra Romana Bočanová
tel.: 377 182 292
Ordinační hodiny
St 7:00–12:00
Pá 7:30–15:30

MUDr. Patricie Valdmanová
sestra Bc. Pavla Markvartová
tel.: 377 182 306
Ordinační hodiny
Po 10:00–12:30
St 13:00–14:30
Čt 10:00–12:30, 13:30–15:00

Interní ambulance 2
Prim. MUDr. Antonín Egert
MUDr. Viola Úlovcová
sestra Jitka Čechová
tel.: 377 182 293
Ordinační hodiny
Po–Pá 7:00–15:30

Interní ambulance 3
MUDr. Lenka Kodimová
sestra Kateřina Švambergová
tel.: 377 182 392
Ordinační hodiny
Po–Pá 7:00–15:00

Kardiologická  
ambulance
Kardiologické pracoviště provádí 
echokardiografická i ergometrická 
vyšetření, 24hodinové monitorová-
ní EKG a krevního tlaku, spiromet-
rické vyšetření.

MUDr. Roman Kollros 
sestry Jana Krystková, Helena  
Dolenská a Ilona Průchová 

tel.: 377 182 336 
Ordinační hodiny
Po–Pá 7:00–15:30

Kardiologická poradna
Po–Pá 7:00–12:00 (pouze objedna-
ní pacienti, akutní dle doporučení 
prakt. lékaře), St 13:00–15:30

Echokardiografické vyšetření
Po–Pá 13:00–15:30 (pouze objed-
naní pacienti), mimo středu
ergometrická vyšetření, 24 hodino-
vé monitorovaní EKG a krevního 
tlaku dle Holtera, spirometrické 
vyšetření a echokardiologické vy-
šetření

Gastroenterologická 
ambulance
Gastroenterologické pracoviště 
zajišťuje mimo běžné léčebně pre-
ventivní péče endoskopická vyšet-
ření, esofagogastroduodenoskopie 
a koloskopie včetně polypektomií, 
rektoskopie, necílené jaterní biop-
sie, proktologická vyšetření včetně 
nechirurgické léčby hemoroidů 
a vyšetření v rámci prevence kolo-
rektálního karcinomu. 

MUDr. Petr Kalvoda
tel.: 377 182 339 (po, út, čt, pá)
tel.: 377 182 393 (st)

MUDr. Marta Kolářová
tel.: 377 182 393 (po, út, čt, pá)
tel.: 377 182 339 (st)
sestry Ivana Polasková,  
Anna Vacková, Hana Sokolová  
a Miloslava Švarcová

Ordinační hodiny  
Po–Pá 7:00–15:30

Endokrinologická 
ambulance
Endokrinologické pracoviště zajiš-
ťuje komplexní diagnostiku, léčbu 
a dispenzarizaci nemocných s en-

dokrinopatiemi. Provádí též sono-
grafii štítné žlázy, včetně punkční 
biopsie.

MUDr. Erika Vlčková
sestra Bc. Šárka Kubíková 
tel.: 377 182 385
Ordinační hodiny
Po–Pá 7:00–15:00  
po předchozím objednání

Osteologická  
ambulance
Osteologické pracoviště provádí 
vyšetření kostní hustoty na celotě-
lovém denzitometru HOLOGIC 
HORIZON, včetně možnosti sta-
novení tělesného tuku, zajišťuje 
komplexní diagnostiku, léčbu a dis-
penzarizaci nemocných s metabo-
lickými osteopatiemi.

MUDr. Erika Vlčková
MUDr. Radka Růžičková
MUDr. Hana Králová 
sestry Romana Bočanová,  
Ilona Voráčková
tel.: 377 182 385
Ordinační hodiny
Po–Pá 6:30–15:00  
po předchozím objednání

Kostní denzitometrii je možné ob-
jednat přímo na tel.: 377 182 351

Ambulance  
praktického lékaře
Ambulance slouží jako ordinace 
praktického lékaře pro veřejnost 
i jako závodní pro zaměstnance 
Nemocnice PRIVAMED a orga-
nizace, které s nemocnicí sjedna-
ly smlouvu o zajišťování závodní 
a preventivní zdravotní péče.

MUDr. Lucie Šteklová 
sestra Lenka Fuchmanová 
tel.: 377 182 205
Ordinační hodiny 
Po–Pá 6:30–14:30

Hematologická  
ambulance
Hematologické pracoviště zajišťuje 
hematologická vyšetření, vyšetření 
trombofilních stavů včetně zajištění 
následného vyšetření trombofilních 
mutací, klinické interpretace vyšet-
ření hemostázy, diagnostiku a léč-
bu hematologických onemocnění 
a odběr kostní dřeně.

MUDr. Iveta Dráždilová 
sestra Petra Lišková
tel.: 377 182 343
Ordinační hodiny
Po 8:00–11:30
Út 7:30–12:00
St pouze infuzní terapie
Čt 7:30–12:00
Pá 9:00–12:00

Diabetologická  
ambulance
Diabetologická ordinace komplex-
ně pečuje o diabetiky 1. i 2. typu. 
Věnuje se také edukaci, kterou 
zajišťuje dietní a diabetologická 
sestra, dietní a farmakologické léč-
bě. Ambulance úzce spolupracuje 
s obezitologickou ordinací a nabízí 
možnost redukčních pobytů.

Ordinační hodiny 
Po 7:30–15:00  
prim. MUDr. Antonín Egert

Út 7:30–15:00  
MUDr. Nataša Voženílková

St 7:30–15:00  
MUDr. Nataša Voženílková

Čt 7:30–15:30  
MUDr. Petra Černá

Pá 7:30–15:00  
prim. MUDr. Antonín Egert
sestra Jana Berková 
tel.: 377 182 309

Revmatologická 
ambulance
Revmatologická ordinace se zabý-
vá diagnostikou, léčením a prevencí 
akutních a chronických onemocně-
ní pohybového ústrojí včetně sou-
časného postižení i jiných orgánů 
a systémů.

MUDr. Radka Růžičková
sestra Bc. Pavla Markvartová 
tel.: 377 182 306
Ordinační hodiny 
Út, Pá 7:30–15:00
St 7:30–12:00

Obezitologická  
ambulance
Obezitologické pracoviště nabízí 
pacientům rozbor osobních stra-
vovacích návyků s doporučením 
dietního režimu, vyhledává pro ně 
vhodné pohybové aktivity a upra-

vuje životní styl. Obezitologická 
ambulance předepisuje racionální 
farmakoterapii a sleduje výsledky 
léčby s hodnocením objektivních 
parametrů včetně kalorimetrického 
vyšetření a stanovení množství tě-
lesného tuku.

MUDr. Lenka Kodimová
sestra Kateřina Švambergová
tel.: 377 182 392
Ordinační hodiny
Po 8:00–15:00
St 13:00–15:00

MUDr. Jana Birnerová,
sestra Petra Lišková
tel.: 377 182 343 
Ordinační hodiny
Po a  Čt 12:30–15:00

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 7:00–13:00
St 8:30–13:30
Pá 7:00–10:00

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ  
INTERNÍHO ODDĚLENÍ
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INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE 

Intervenční kardiologie funguje od prosince 2018 
v pavilonu jednodenní chirurgie Nemocnice  
PRIVAMED. Její provoz zabezpečuje spolu 
s MUDr. Pavlem Bočkem MUDr. Ondřej Ascher-
mann. V současnosti provádí výkony dva dny v týdnu. 
Na každý den je naplánováno šest až osm nemocných, 
což odpovídá aktuálním dispozicím zázemí a počtu lů-
žek na interním oddělení, které poskytuje intervenč-
ním kardiologům a jejich pacientům potřebné zázemí. 
Interní oddělení zajistí vyšetření před výkonem, ne-
mocné kompletně připraví na výkon a po něm přebí-
rá i další péči. Nemocní se dostanou na řadu zhruba 
do 14 dní. 

Intervenční kardiologie se věnuje diagnostickým pro-
cedurám a též koronárním intervencím – výkonům, 
které slouží k ošetření zúženin na věnčitých tepnách. 
Vše se provádí v poloambulantním režimu nebo během 
dvoudenní hospitalizace. Intervenční kardiologie má 
k dispozici vlastní lůžka. Pro větší komfort mají pacienti 
možnost využít i nadstandardní pokoj. Celé toto lůžko-
vé zázemí je v prostorách jednotky intenzivní péče.

Diagnostické a léčebné metody
•  k detailnímu vyšetření věnčitých tepen je základem 

koronarografické vyšetření, tedy zobrazení věnči-
tých tepen pomocí jejich naplnění kontrastní látkou 
a zaznamenání rentgenem, což se provádí v míst-
ním znecitlivění při vědomí pacienta. Lékaři tak pod 
rentgenem přesně vidí, kde je problém, a dokáží  jej  
opravit. Vyšetření lze provádět z oblasti zápěstí, což 
je pro pacienta jednodušší v porovnání s přístupem 
z oblasti třísla, které představuje další možnost.

•  mezi další využívané diagnostické metody patří ven-
trikulografie, která zobrazuje nejen tvar, ale i funkci 
srdečních komor a chlopní.

Vedoucí lékař
MUDr. Pavel Boček

Lékař 
MUDr. Ondřej Aschermann

Kardiologická ambulance
tel.: 377 182 336 nebo 377 182 111
e-mail: kardiologie@privamed.cz

„Česká republika má díky vzniku 
kardiocenter v 90. letech a rozvoji 
koronární intervence nejlepší léčbu 
akutních infarktů myokardu ve světě. 
Nyní se rychle rozvíjejí intervenční 
výkony nekoronární. Jde o výkony 
prováděné ne chirurgicky, ale 
pomocí vpichů do cévního řečiště 
a skrze speciální hadičky – katetry 
na srdečních chlopních a dalších 
srdečních strukturách.“ 
•  pravostranná srdeční katetrizace se užívá k měření 

tlaků a průtoků krve v srdečních oddílech včetně 
odběrů krevních vzorků z nich, což umožňuje přes-
nější diagnostiku některých srdečních onemocnění.

•   k přesnějšímu určení významnosti postižení, kdy 
není nález z angiografie zcela jasný, se využívá me-
toda ověření funkční významnosti nálezu – frakční 
průtoková rezerva.

Na diagnostické metody navazují léčebné postu-
py, věnčité tepny se nejprve v místě zúžení roztáh-
nou takzvaným balónkovým katetrem a následně se 
do nich vpraví výztuž – stent. Ke kontrole a optima-
lizaci výsledků zákroků se používá optická koherent-
ní tomografie, která zobrazuje nejen strukturu cévní 
stěny, ale především ukazuje, zda je stent správně 
implantován a nebo zda je třeba jeho roztažení ještě 
vylepšit.
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DIALYZAČNÍ CENTRUM

Dialyzační centrum Nemocnice PRIVAMED po-
skytuje péči pacientům s akutním či chronickým 
onemocněním ledvin. 

Na podzim roku 2018 bylo pro nárůst počtu dia-
lyzovaných pacientů uvedeno do provozu nové 
satelitní dialyzační středisko v přízemí Centra ná-
vazné péče. Původní dialyzační centrum se nadále 
nachází v budově Jednodenní chirurgie. Obě naše 
dialyzační centra se nachází v přízemí budov s bez-
bariérovým přístupem, což je výhodné pro pacien-
ty přivezené sanitkou i pro nemocné, kteří přijíždě-
jí vlastním vozem.

Rozdělení dialyzačních sálů do dvou budov umož-
ňuje snáze oddělit nemocné s infekčními komplika-
cemi, jako je například covid-19.

Obě naše střediska jsou vybavena nejmodernějšími 
dialyzačními přístroji, o nemocné se stará zkušený 
lékařský i sesterský tým. Péče o nemocné je kom-
plexní, v rámci nemocnice spolupracujeme s ostat-
ními lékařskými specialisty, v případě potřeby hos-
pitalizace využíváme lůžkové kapacity nemocnice 
(oddělení interny, neurologie, rehabilitace, Cent-
rum návazné péče). Pro dialyzovaného pacienta je 
velmi důležité založení kvalitního cévního přístu-
pu, ať se jedná o arteriovenózní píštěl či dialyzač-
ní katetr. Obojí včetně řešení možných komplikací 
zajišťujeme ve spolupráci s naším angiografickým 
pracovištěm a chirurgickým oddělením v Mulačově 
nemocnici.

Pacienti, kteří na dialýzu docházejí obvykle 3x týdně 
na 4-5 hodin, mají v obou centrech zajištěn stejný 
komfort. Všichni mají k dispozici pacientskou wifi 
síť, mohou sledovat televizi, při dialýze je podávána 
svačina, jsou podávány studené i teplé nápoje.

Naši pacienti, kteří jsou vhodnými kandidáty k za-
řazení na čekací listinu k transplantaci ledvin či 
k transplantaci od žijícího dárce, u nás podstupují 

potřebná předtransplantační vyšetření. Úzce spolupra-
cujeme s transplantačním centrem FN Plzeň, případně 
IKEM Praha.

V nefrologické ambulanci máme v péči nemocné s ce-
lým spektrem ledvinných chorob, zajišťujeme jejich 
diagnostiku a terapii. Pro ostatní oddělení nemocnice 
provádíme konziliární činnost.

Služby
Ambulance preventivní a konzervativní 
nefrologie 
Ordinační hodiny Po–Pá dle objednání  
tel.: 377 182 536
Hemodialyzační středisko
poskytuje celé spektrum hemodialyzačních  
a hemodiafiltračních eliminačních metod.
Dialyzační kapacita je 20 dialyzačních pozic (elektro-
nicky polohovatelná křesla, elektronicky polohovatel-
né postele, rozděleno na 2 centra po 10 pozicích).
Telefonní kontakt na dialyzační centrum: 377 182 537

Přednosta
prim. MUDr. Jan Wirth
tel.: 377 182 539
jwirth@privamed.cz

Vrchní sestra
Bc. Naďa Linhartová
tel.: 377 182 536
nlinhartová@privamed.cz

„Nemocných se selháním 
ledvin přibývá. Lidé se 
vzhledem k pokroku v medicíně 
dožívají vyššího věku, ale 
zároveň mají i více komplikací, 
včetně chorob ledvin. Naštěstí 
dnes je náhrada funkce ledvin 
dostupná všem pacientům, kteří 
dialýzu potřebují.“ 

Přístrojové vybavení
•  24 dialyzačních monitorů Fresenius řady 5008 (Cordiax)
•  dialyzační monitory jsou vybaveny bezpečnostními prvky, 

jako např. VAM (Venous Access Monitor) – automatická 
detekce dislokace (včetně ev. vypadnutí) venózní jehly

Dále jsou vybaveny moduly:
• BTM – monitorace funkce cévního přístupu
•  OCM – online monitorace účinnosti dialyzační  

procedury
•  BVM – modul sloužící k prevenci možného poklesu 

krevního tlaku

V obou dialyzačních centrech je k dispozici přístroj k přes-
nějšímu určení suché váhy pacienta na bioimpedančním 
principu (BCM), cejchovaná digitální váha s madly pro 
chodící pacienty, cejchovaná digitální postelová váha pro 
imobilní pacienty, každé středisko má vlastní úpravnu vody.

Doprava
• zajišťujeme dopravní zdravotní službu
•  pro pacienty přijíždějící osobním vozem je zajištěno par-

kování přímo u dialyzačního centra, v obou centrech 
s bezbariérovým přístupem
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NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ 

Neurologické oddělení pomáhá pacientům od bolesti 
na duši i na těle. Diagnostikuje a léčí onemocnění, která 
postihují centrální i periferní nervový systém a také roz-
sáhlou oblast onemocnění pohybového aparátu.

Oddělení pracuje s moderními přístroji pro elektromyo-
grafické vyšetření (EMG) a elektroencefalografické vyšet-
ření (EEG). Jeho pacienti mají k dispozici rehabilitační 
místnost. Ta je vybavena nejmodernějšími rehabilitační-
mi pomůckami a přístroji pro odbornou léčebnou reha-
bilitaci nemocných, převážně s postižením pohybového 
aparátu.

Lékařská služba funguje po dobu 24 hodin, příjem paci-
entů je proto možný nonstop. Diagnostiku a léčbu neu-
rologických onemocnění zajišťuje oddělení pro pacienty 
ze spádových oblastí, po předchozím objednání je přijí-
má i mimo danou spádovou oblast. 

Lůžkové neurologické oddělení
tel.: 377 182 314

Na oddělení je 30 standardních lůžek a 2 nadstandardní 
pokoje (jednolůžkový a dvoulůžkový). Péči zajišťují lékaři 
se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie. Ošet-
řovatelský personál tvoří převážně všeobecné sestry, kte-
ré 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 vyšetřování 
EEG – Walter-Graphtek, typ PL-Winsor 3, 0x a EMG – 
Medelec Synergy. Vyšetření EEG se provádí po předcho-
zím objednání v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin.

Hodnocení elektroencefalografických vyšetření zajišťují:
MUDr. Markéta Pospíšilová
MUDr. Ildiko Vavříková

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

Ambulance všeobecné neurologie
sestra Jaroslava Hásková, tel.: 377 182 340

Na všeobecné neurologické ambulanci jsou vyšetřováni 
pacienti se všemi neurologickými onemocněními, včetně 
stavů po mozkových cévních příhodách, nemocí s roz-
troušenou sklerózou a záchvatovitými stavy.
Ordinační hodiny Po–Pá 7:30–15:00
Provoz ambulance zajišťují
prim. MUDr. Petra Gregorová
MUDr. Vanda Greifová
MUDr. Ildiko Vavříková
MUDr. Markéta Pospíšilová

Psychiatrická ambulance
MUDr. Veronika Procházková 
vprochazkova@privamed.cz
sestra Petra Řezáčová, tel.: 377 182 288

Psychiatrická ambulance pro dospělé pacienty poskytuje 
kromě ambulantní péče konziliární služby pro veškerá 
lůžková zařízení nemocnice a také pro Centrum návazné 
péče. V případě potřeby či zhoršení stavu nabízí pacien-
tům možnosti konzultace po telefonu.
Ordinační hodiny  
Út–Pá 8:00–12:00 event. dle dohody

Přednosta
prim. MUDr.  
Petra Gregorová
tel.: 377 182 331
pgregorova@privamed.cz

Vrchní sestra
Bc. Libuše Hořánková
tel.: 377 182 314
lhorankova@privamed.cz

„Neurologie je krásná a krutá v celém 
svém spektru, které je ohraničeno 
dvěma póly. Na jednom jsou pacienti 
s vertebrogenními potížemi, jejichž hlavním 
motorem léčby je motivace ke změně 
životního stylu, cvičení a srovnání svých 
životních priorit. Na druhém jsou i přes 
veškerou snahu moderní medicíny nemocní 
s neléčitelnými chorobami, ale i v tomto 
případě hraje motivace důležitou roli.  
S ní a kvalitní pomocí lze vyměřený čas 
strávit plnohodnotně.“ 
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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 a další služby. Odborníci pacien- 
tům sestaví rehabilitační plán cíleně podle jejich in-
dividuálních potřeb a možností. Úzce spolupracují 
nejen s ostatními odděleními nemocnice, ale také 
s dalšími zdravotnickými lůžkovými i ambulantními 
zařízeními z Plzně a okolí.

Lůžkové oddělení
tel.: 377 182 353

Lůžkové oddělení přijímá nemocné, kteří vyžadují 
intenzivní a specializovanou rehabilitaci po úrazech, 
ortopedických a neurochirurgických operacích, 
po akutních cévních příhodách, s vertebrogenními 
potížemi i s neurologickými chorobami. Formou re-
kondičních pobytů ošetřuje i pacienty s chronický-
mi onemocněními. Zkušení a kvalifikovaní fyziote-
rapeuti provádějí rehabilitaci i o sobotách a státních 
svátcích. Využívají přitom své teoretické a praktické 
poznatky o nejrůznějších metodách, jako jsou např. 
PNF, Brügger koncept, senzomotorická stimulace, 
metoda dle McKenzieho, Vojtova metoda, Bobath 
koncept, Kabatova metoda, NEURAC, ACT, DNS 
dle profesora Koláře, škola zad, metoda dle Mojží-
šové a další. Oddělení je bezbariérové a má k dis-
pozici 9 třílůžkových pokojů, které jsou vybavené 
sociálním zařízením, a jeden nadstandardní pokoj. 
Celkem disponuje 28 lůžky.

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

Rehabilitační ambulance provede základní vyšetření, 
stanoví diagnózy a následný rehabilitační plán.

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

Přednosta
prim. MUDr. Harriet Lípa
tel.: 377 182 361, 377 182 353
hlipa@privamed.cz

Vedoucí  
fyzioterapeutka
Bc. Petra Dvořáková
tel.: 377 182 395
pdvorakova@privamed.cz

Vrchní sestra
Bc. Iveta Poláčková
tel.: 377 182 353
ipolackova@privamed.cz

„Úsměv na tváři pacienta 
a návrat do běžného života. 
I to dokáže správně zvolená 
rehabilitace.“
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CENTRUM JEDNODENNÍ CHIRURGIE  
A ORTOPEDIE (CJCHO) 

Dne 10. května 2020 uplynulo přesně deset let, kdy 
byla v CJCHO Nemocnice Privamed provedena první 
operace. Postupně se operativa rozšířila, takže koncem 
letošního května bylo na pracovišti provedeno téměř 
16 000 výkonů v celkové či spinální anestezii a stovky 
drobných výkonů v lokální anestezii.

Za 10 let působení si CJCHO vydobylo uznávané po-
stavení v rámci chirurgických a ortopedických praco-
višť nejenom v Plzni a v nejbližším okolí, ale v celém 
Plzeňském kraji a ostatních sousedních krajích. Řada 
nemocných byla například i z Moravy. Pracoviště vy-
hledala také řada známých osobností z oblasti sportu, 
kultury, politiky.

CJCHO je jedním z prvních pracovišť zabývajících se 
operacemi v rámci jednodenní péče. Jsou jednoznačně 
dána kritéria předoperačních vyšetření, vlastních ope-
rací a následné pooperační péče. Nemocní jsou vyšet-
řeni na ambulancích centra, před výkonem pak jeho 
anesteziologem. K operaci nemocní přicházejí ráno 
a ve stejný den se výkon uskuteční. Zhruba 99 procent 
nemocných je propuštěno následující den po operaci, 
někteří ještě téhož dne. Pouze necelé 1 procento pobý-
valo na oddělení 2–3 dny.

Nemocným nabízí nadstandardní služby. Jsou objed-
náváni na určitou hodinu k vyšetření, čekací doby bez 
objednání jsou minimální. Nemocní si mohou vybrat 
nejvhodnější termín operačního výkonu, objednací 
doba je do 4 týdnů, individuálně i dříve. O nemocné se 
stará erudovaný zdravotnický personál, je ustálen počet 
lékařů – 3 chirurgové, 3 ortopedi, 3 anesteziologové. 
Nelze opominout nadstandardní prostředí lůžkového 
oddělení a dokonalou anesteziologickou péči včetně 
důrazu na důslednou kontrolu pooperační bolesti.

V rámci chirurgie centrum provádí především laparo-
skopické výkony – operace žlučníku, břišních kýl, dia-
gnostické operace. Laparoskopické operace brániční 
kýly a refluxní nemoci jícnu, založení bandáže žalud-
ku pro obezitu. Z klasických výkonů jsou to operace 
břišních kýl, operace varixů dolních končetin klasicky 
i moderní radiofrekvenční metodou (VNUS), operace 
hemoroidů klasicky i staplerovou metodou (Longo), 
operace řitních trhlin, píštělí apod. Od roku 2017 je 
v provozu mamologická poradna. Ortopedi provádějí 
hlavně artroskopické operace kolena, ramena, hlezna. 
Používají nejmodernější postupy a implantáty v ope-
rativě ramenního kloubu při operacích nejzávažněj-
ších diagnóz, jako jsou například přerušení šlach tzv. 
„rotátorové manžety“ a stabilizace ramena. Využívají 
nejaktuálnější a originální postupy při artroskopických 
plastikách kolenního kloubu. Z klasických výkonů jsou 
to především operace „tenisového“ či „oštěpařského“ 
lokte, operace karpálního tunelu, výkony v oblasti no-
hou – vbočené palce, operace plochonoží, operace 
deformit přednoží. Kromě těchto „velkých“ operací 
provádějí drobnější výkony v lokální anestezii – od-
stranění kožních a podkožních útvarů apod.

Operace se provádějí v celkové či spinální anestezii, 
výběr vhodného typu s nemocným vždy konzultuje 
anesteziolog. Důraz je kladen na kontrolu pooperační 
bolesti. Nemocní jsou po výkonu vybaveni základními 
léky a analgetiky a zůstávají i po propuštění v kontaktu 
s lékaři CJCHO.

Nově provozujeme jeden den v týdnu mamologickou 
poradnu, kterou vede zkušená lékařka zkušená v tomto 
oboru. Závádíme i poradnu pro onemocnění žil dol-
ních končetin (varixy) a hemoroidální onemocnění, kde 
sledujeme nejnovější trendy v léčbě těchto nemocí.

Přednosta
prim. MUDr.  
Jindřich Šebor
tel.: 377 182 526
jsebor@privamed.cz

Chirurgická ambulance – sestra Eva Vránová – tel.: 377 182 523 – Ordinační hodiny Po–Pá 8:30–14:00
Recepce – 377 182 535 

Vrchní sestra
Bc. Sabina Kubalíková
tel.: 377 182 525
skubalikova@privamed.cz

www.chirurgie24.cz

„Našim cílem je zdraví a spokojenost klientů.“ 
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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 epikondyliti-
dy lokte, operace entezopatií, klasické a endosko-
pické operace syndromu „karpálního tunelu“. 

Nové aktuální metody – technika artroskopické 
plastiky předního zkříženého vazu kolena, speciál- 
ní operace ramena, hlezna a Achillovy šlachy.

Zhruba týden před nástupem k operaci pacienta 
vyšetří anesteziolog, přitom zhodnotí jeho celkový 
stav, přidružené choroby a informuje ho o dalším 
postupu. Zodpoví mu i případné dotazy.

Pacienti přicházejí do nemocnice nalačno ráno 
v den operace. Jejich propuštění do domácího 
ošetřování probíhá v naprosté většině případů ná-
sledující den po operaci, a to v doprovodu dospělé 
osoby. V den propuštění jsou vybaveni podrobnou 
propouštěcí zprávou s návrhem dalšího postupu 
a rozpisem následné medikamentózní léčby, včetně 
analgezie a kontaktu na lékaře.

Vedoucí anesteziolog
MUDr. Hynek Cvalín
tel.: 377 182 521
hcvalin@privamed.cz

Vedoucí  
anesteziologická  
sestra
Eva Jílková
tel.: 377 182 531
ejilkova@privamed.cz

Anesteziologická ambulance
tel.: 377 182 521
Ordinační hodiny Po–Pá 8:30–14:00

„S vašimi pooperačními  
     bolestmi si umíme  
        účinně poradit.“

Typy anestezie
Anestezie celková (narkóza) – pro řadu výko-
nů (laparoskopie) je to jediná možnost, u jiných 
operací, zvláště u delších, jde o metodu vhodnou 
z hlediska komfortu pacienta (operace varixů, 
plastiky kolenních vazů).

Anestezie spinální – vhodná pro nemocné 
s komplikujícími chorobami, s nezvladatelnou 
nevolností po celkové anestezii, ale i pro pacienty, 
kteří chtějí sledovat průběh operace na monitoru 
spolu se současným výkladem operatéra. Vhodná 
pro kratší výkony na dolních končetinách, klasic-
ké operace kýl, operace hemoroidů. Metoda šetr-
ná, nebolestivá, bezpečná, s naprostým minimem 
vedlejších účinků.

Anestezie regionální – u některých výkonů 
(operace přednoží) provádíme v kombinaci s cel-
kovou anestezií i anestezii regionální, slouží také 
k pooperačnímu tlumení bolesti.

Vedoucí ortoped
MUDr. Marek Reichl
tel.: 377 182 520
mreichl@privamed.cz

Vedoucí  
instrumentářka
Ilona Vimrová
tel.: 377 182 530
ivimrova@privamed.cz

Ortopedická ambulance
sestra Hana Mašková
tel.: 377 182 520
Ordinační hodiny Po–Pá 8:30–14:00

„Pacient potřebuje osobní, vstřícný a empatický  
        postoj lékařů i sester.“
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RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Radiodiagnostické oddělení včetně Centra mamogra-
fického screeningu prošlo v roce 2017 celkovou rekon-
strukcí. Poskytuje pacientům klasické rtg. snímky, spe-
cializovaná vyšetření ultrazvukem, mamografii, CT 
a MR. Zajišťuje nepřetržitou službu pro rtg. vyšetření 
a CT. V roce 2010 byl analogový systém zobrazová-
ní nahrazen plně digitálním zřízením MARIE PACS. 
Význam této změny spočívá v rychlé dostupnosti ob-
razové dokumentace, zvýšení její kvality a snížení dáv-
ky záření pro pořízení snímku. Snímky jsou k dispo-
zici všem oddělením nemocnice i mimonemocničním 
pracovištím, která s tímto oddělením spolupracují. 
Zařízení umožňuje napojení na podobné systémy ji-
ných nemocnic (E-PACS, RediMed), a tím i rychlou 
výměnu dat mezi jednotlivými pracovišti. Stejně je 
tento systém propojen s nemocničním informačním 
systémem WinMedicalc. Pod radiodiagnostické oddě-
lení patří i angiografie a intervenční radiologie.

Diagnostické metody
RTG vyšetření
•  rtg skeletu, plic, břicha
•  vyšetření trávicí trubice – jícen, žaludek, tenké 

a tlusté střevo
•   vyšetření ledvin – vylučovací urografie, 

cystoradiografie
•  vyšetření páteřního kanálu – perimyelografie C, 

Th a L páteře
•  mamografická vyšetření

Výpočetní (computerová) tomografie – CT 
•  vyšetření hlavy, krku, plic a mediastina včetně 

HRCT, páteře a končetin, břišní dutiny 
a retroperitonea

•   CT enteroklýza, kolonografie a virtuální 
kolonoskopie

•  CT angiografie
•  biopsie, punkce a drenáže ložisek a patologických 

kolekcí pod CT navigací

•  obstřiky kořenových nervů pod CT navigací
•  aplikace ozonu pod CT navigací 

Magnetická rezonance – MR 
•  vyšetření hlavy, krku, krční, hrudní a bederní 

páteře, kloubů, pánve
•  vyšetření břicha (játra, ledviny)
•  MR angiografie

Sonografická vyšetření – USG
•  vyšetření krku, měkkých částí, prsů, pleury, břicha
•  vyšetření cévního systému včetně  

dopplerometrického vyšetření
•  punkce, biopsie a drenáže pod USG navigací

Přístrojové vybavení
•  RTG přístroj Axiom Aristos MX s přímou 

digitalizací obrazu
•  Luminos – skiaskopicko – skiagrafický komplet 

s přímou digitalizací obrazu
•  Polymobil plus – pojízdný rtg přístroj
•  Axiom Artis Zee – angiografický komplet
•  CT přístroj Somatom Perspective – 

s multidetektorovou technikou 64 řad
•  MR Magnetom C! – otevřený přístroj magnetické 

rezonance 0,35 T
•  MR Magnetom Amira – přístroj magnetické 

rezonance 1,5 T (od r. 2018)
•  Mammomat Inspiration – nový mamografický 

přístroj se sníženou dávkou záření
•  USG Toshiba Aplio MX – sonografický přístroj
•  USG Toshiba Xario 100 – sonografický přístroj
•  USG Hitachi HI Vision Ascendus – sonografický 

přístroj

Objednávání vyšetření a ordinační hodiny
Klasická RTG vyšetření a skiaskopická vyšetření  
– tel.: 377 182 367   Po–Pá 7:00–14:00
Sonografie – tel.: 377 182 369   Po–Pá 7:00–14:00
CT vyšetření – tel.: 377 182 407  Po–Pá 7:00–14:00
MR vyšetření – tel.: 377 182 420   Po–Pá 7:00–14:00
Endosono –  tel.: 377 182 419, 377 182 294,  

734 573 427   Po–Pá 7:00–14:00

Přednosta
prim. MUDr. Milan Novák
tel.: 377 182 357
mnovak@privamed.cz

Vedoucí radiologický 
asistent
Hana Březinová
tel.: 377 182 323
hbrezinova@privamed.cz

„Neexistuje zdravý člověk ,  pouze špatně vyšetřený.“
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Pracoviště angiografie a intervenční radiologie je 
umístěno v přízemí budovy jednodenní chirurgie 
a ortopedie. Bylo vytvořeno v roce 2010 a úzce spo-
lupracuje s Angiocentrem Plzeň, cévní chirurgií Mu-
lačovy nemocnice a dalšími pracovišti i mimo Plzeň. 
Disponuje ultrazvukovým přístrojem Toshiba Xario 
100 a špičkovým přístrojem Siemens Artis Zee, kte-
rý umožňuje vyšetření tepenného i žilního systému, 
díky němuž je možné provádět léčebné výkony pře-
devším na tepnách, ale i na celém žilním systému. 

Vedoucí lékař
MUDr. Marcela  
Pěchotová
tel.: 377 182 414
mpechotova@privamed.cz

Vedoucí radiologický 
asistent Mamografického 
screeningu
Bc. Daniela Dražská

Vedoucí radiologický 
asistent Angiografie
Jitka Zemanová
tel.: 377 182 534
jzemanova@privamed.cz

Radiodiagnostické oddělení -
ANGIOGRAFIE
A INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

Objednání vyšetření a ordinační doba
tel.: 377 182 534    Po–Pá 7:00–14:00

Prováděné výkony
•  veškerá angiografická vyšetření kromě koronárních 

tepen
•  endovaskulární výkony zahrnující především intra-

luminální angioplastiku, implantaci stentů, strent-
graftů, event, obliteraci ( embolizaci ) patologického 
cévního řečiště, endoluminální lithotripsi

•  pulzní sprejovou trombolýzu periferních cév a bypassů
•  implantace kaválních filtrů
•  implantace žilních portů a PICC katétrů
•  nevaskulární intervence (perkutánní cholangiogra-

fie, drenáže žlučových cest, drenáže preformovaných 
a patologických dutin, perkutánní nefrostomie apod.)

„Spojení kvalitního technického   
    vybavení, našich znalostí  
   a zkušeností je tu pro vás!“

Zabývá se preventivním a diagnostickým vyšetřením 
prsů mamografií a sonografií, vede screeningovou evi-
denci vyšetřovaných žen, provádí cílenou biopsii patolo-
gických ložisek prsu.

Naše nově akreditované centrum je vybaveno nejmoder-
nějším mamografem, který užívá k vyšetření výrazně níz-
ké radiační dávky a umožňuje i hodnocení mladé žlázy. 
Mamograficky sporné nálezy v jedné době dovyšetřuje-
me ještě pomocí špičkového ultrasonografického přístro-
je se sondami s vysokým rozlišením.

Radiodiagnostické oddělení -
CENTRUM MAMOGRAFICKÉHO

SCREENINGU, MAMOGRAFIE,
SONO PRSŮ

„Důležité jsou včasné 
preventivní kontroly, 
spolupráce pacientky 
s lékařem při léčbě a důvěra. 
Není třeba se doma 
zbytečně stresovat,  
naše objednací lhůty  
jsou krátké! “

Objednávání vyšetření  
a ordinační hodiny
tel. 377 182 414   Po–Pá 7:00–14:00
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE

Oddělení klinické mikrobiologie se na podzim roku 
2017 přestěhovalo do nových prostor, což umožnilo 
jeho modernizaci a rozšíření, včetně nového přístrojové-
ho vybavení. Disponuje mimo jiné hmotnostním spek-
trometrem MALDI-TOF, který umožňuje kvalitnější 
a rychlejší identifikaci bakteriálních kmenů. Automa-
tizace metody PCR zase přinesla zkvalitnění a urych-
lení diagnostiky. Další výhodou je umístění laboratoře 
a sociálního zázemí na jednom podlaží.  V laboratořích 
klinické mikrobiologie se provádí denně kolem 500 tes-
tů. Vychází se z předpokladu, že kvalita, šíře nabídky 
i rychlost zpracování materiálu včetně doručení výsled-
ků jsou nejlepším základem dlouhodobé spolupráce. 
I díky tomu s oddělením spolupracuje přes 300 exter-
ních lékařů. Personál laboratoře splňuje nejvyšší nároky 
na kvalifikaci. Potvrzením úrovně poskytovaných služeb 
je akreditace ČIA v souladu s požadavky normy ČSN 
EN ISO 15189:2013, která má v době standardizace 
léčebných a diagnostických postupů nezastupitelný vý-
znam. Je to jasný způsob, kterým laboratoř může pro-
kázat úroveň poskytované péče a svou setrvale vysokou 
kvalitu. Oddělení klinické mikrobiologie poskytuje labo-
ratorní diagnostiku s cílem průkazu etiologického agens 
infekčního onemocnění a nabízí široké spektrum kulti-
vačních a sérologických vyšetření prováděných na mo-
derních analyzátorech, jejichž počet mohl být díky no-
vým prostorám navýšen. Samozřejmostí je podrobná 
interpretace sérologických nálezů.

Kromě zpracování biologického materiálu poskytuje 
laboratoř spolupracujícím lékařům a zdravotnickým 
zařízením (klientům) zdarma služby:
•  bezplatné telefonní linky do jednotlivých laboratoří 

s možností konzultace s lékaři laboratoří, kteří po-
skytují: 

    >  informace o stavu vyšetření
    >   odborné konzultace včetně racionální antibiotické 

terapie
    >  sdělení výsledku vyšetření
    >  informace o způsobu uchování vzorků a způsobu 

provedení odběru
•  pravidelný svoz biologického materiálu vlastní svo-

zovou službou je zajištěn tak, aby maximálně vyšel 
vstříc požadavkům klientů a zároveň byly dodrženy 
preanalytické podmínky

•  poskytování žádanek a odběrového materiálu 
•  zajištění správy, evidence a likvidace biologického 

odpadu 
• tištěnou nebo elektronickou distribuci výsledků

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

je samozřejmostí
•  rychlost – zajišťujeme díky aplikaci moderních tech-

nologií
•  spolehlivost – veškeré činnosti a procesy jsou certifiko-

vány, trvale probíhají externí i interní kontroly kvality
•  komplexní servis – nabízíme více než výsledek (od-

běrové pomůcky a jejich likvidaci, svoz biologické-
ho materiálu, konzultační služby na bezplatné tele-
fonní lince)

V období pandémie Covid 19 jsme zajišťovali i pro-
voz odběrového místa přímo v areálu Nemocnice  
PRIVAMED.

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 telefonní 
linka 800 900 305

„Náš obor se od roku 2001 obrovsky rozvíjí, Covid se 
dotknul i našeho procoviště. Zkušenosti s ním sdílíme  
v týmovém duchu a dobré partě.“ 
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CENTRUM NÁVAZNÉ PÉČE 

Centrum návazné péče (CNP) Nemocnice PRIVAMED 
patří mezi největší v České republice, disponuje více než 
220 lůžky. Jeho součástí je i oddělení DIOP. Centrum 
poskytuje komplexní ošetřovatelskou, léčebnou, i palia-
tivní péči dospělým nemocným bez rozdílu věku, kteří 
trpí dlouhodobým vážným onemocněním. Zajišťuje léč-
bu chronického stavu, akutních exacerbací chronických 
nemocí i léčbu přidružených komplikací. Pacienty při-
jímá z akutních lůžek a z domova na doporučení prak-
tického lékaře či ambulantního specialisty. Spolupracuje 
s Mulačovou nemocnicí, hospicem, ale i dalšími plzeň-
skými a mimoplzeňskými zařízeními.

Pro klienty CNP jsou dostupná veškerá konzilia a am-
bulantní vyšetření, včetně specifických přístrojových 
vyšetření v rámci nemocnice. Další výhodou je zázemí 
v nemocničním areálu, špičkově vybavené oddělení kli-
nické biochemie a hematologie, mikrobiologické oddě-
lení a oddělení RDG. Radiodiagnostická a laboratorní 
vyšetření jsou pro naše pacienty nemocnice dostupná 
nepřetržitě. 

Péči o nemocné zajišťuje odborně vyškolený personál, 
který se neustále vzdělává. Pacientům je poskytová-
na základní rehabilitace s cílem zlepšit funkční stav, 
základní sebeobsluhu. Na oddělení se nachází kaple 
sv. Anežky České, která poskytuje duchovní útěchu 
nemocným a kde se také slouží pravidelné mše. Díky 
umístění CNP v areálu nemocnice lze bez problémů 
a okamžitě provádět veškerá potřebná vyšetření. Pa-
cienti tak dostanou potřebnou lékařskou péči, která 
je zajištěna 24 hodin denně. Zároveň jsou k dispozici 
konziliáři v oboru ARO, chirurgie, ortopedie, neurolo-
gie, rehabilitace a psychiatrie. Podle potřeby přicházejí 
konziliáři ostatních oborů.

Klienti jsou ubytováni ve třílůžkových pokojích, k dis-
pozici je také jeden dvoulůžkový nadstandardní pokoj. 
Na přelomu roku 2014 a 2015 podstoupil objekt CNP 
renovaci. V rámci oprav se zvětšily pokoje, zmoderni-
zovalo sociální zařízení a okna byla opatřena sluneční 
clonou, na oddělení se nakoupila nová moderní lůžka 
vhodná pro imobilní komplikovaně stonající pacienty 
s vysokým rizikem vzniku dekubitů. Řady vylepšení 
doznal i interiér. Díky tomu je pro pacienty zajištěn 
mnohem větší komfort. CNP od roku 2010 disponu-
je akreditací ke specializačnímu vzdělávání lékařů 
v oboru geriatrie. Úzce spolupracuje s Dobruškou – 
domácí péčí Plzeň s.r.o., která zajišťuje domácí péči 
nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně včetně ví-
kendů a svátků. Takže CNP dokáže svým klientům 
ještě před propuštěním do domácího ošetřování zaří-
dit adekvátní domácí péči. 

Oddělení DIOP
Oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřova-
telská péče) vzniklo v rámci CNP v roce 2009 jako 
úplně první v České republice. Má kapacitu 20 lůžek 
a slouží pacientům s poruchami vědomí, často s tra-
cheostomickou kanylou. Jedná se především o paci-
enty po závažných úrazech hlavy, neurochirurgických 
operacích, případně kardiopulmonální resuscitaci, 
u nichž se nepodařilo obnovit životní funkce bez po-
škození mozkových buněk nedostatkem kyslíku.

Objednání pacientů k přijetí
prim. MUDr. Oldřich Berka – tel.: 377 182 207
MUDr. Jana Birnerová – tel.: 377 182 328

Přednosta
prim. MUDr. Oldřich Berka
tel.: 377 182 207
oberka@privamed.cz

Vrchní sestra
Bc. Jaroslava Galašová
tel.: 377 182 344
jgalasova@privamed.cz

„Pohoda a přání pacientů jsou na prvním místě. Ale také 
vzájemná komunikace, souhra pacienta, lékaře a rodiny  
je pro nás důležitá.“
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

Oddělení klinické biochemie a hematologie je největší 
nestátní biochemická laboratoř v plzeňském regionu. 
Služby nabízí ve třech odbornostech – v klinické bio-
chemii, hematologii a imunologii. Pracoviště je vybave-
no špičkovou přístrojovou technikou, která umožňuje 
plnou automatizaci provozu a rychlé zpracování vzor-
ků. Používáním vyšetřovacích souprav renomovaných 
světových výrobců a důslednou aplikací systémů in-
terní i externí kontroly je zajištěna vysoká kvalita pro-
váděných vyšetření. Oddělení klinické biochemie má 
akreditaci pro všechny tři odbornosti podle ISO 15 189 
u Národního autorizačního střediska pro klinické la-
boratoře České lékařské společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně, je kontrolováno Státním ústavem pro kontro-
lu léčiv a zařazeno v Registru laboratoří provádějících 
screening vrozených vývojových vad.

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

Laboratoř provádí
• základní i speciální biochemická vyšetření v séru
• 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  

imunologických 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 v Plzni. 
Spolupracujícím lékařům poskytuje laboratoř nadstan-
dardní služby. Samozřejmostí je elektronická expedice 
výsledků (import dat do lékařského informačního systé-
mu prostřednictvím E-zprávy). Bezplatně jim také do-
dává jednorázový odběrový materiál, žádanky a zdar-
ma zajišťuje svoz biologického materiálu. Lékařům 
a pacientům jsou k dispozici pracoviště OKB na plzeň-
ských poliklinikách Slovany, Doubravka, Bory či na po-
liklinice ve Stříbře a v Blovicích, kde oddělení provádí 
některá základní 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

Přednosta
Ing. Zdeněk Jeřábek
tel.: 377 182 338
zjerabek@privamed.cz

Vedoucí laborantka
Eliška Bubnová
tel.: 377 182 337
ebubnova@privamed.cz

„Biochemické analyzátory sice výsledky vysypou,  
ale bez odborníka s nejnovějšími znalostmi,  
který je umí posoudit, by užitek nepřinesly.“

www.privamed.cz/laborator – bezplatná telefonická linka 800 900 365

Ambulance alergologie
a klinické imunologie
Alergologické pracoviště zajišťuje alergologická vyšetření 
k průkazu přecitlivělosti časného typu, kožní prick testy, 
léčbu alergických chorob, diagnostiku imunodeficitních 
stavů a jejich léčbu, diagnostiku autoimunit. Aplikuje spe-
cifické alergenové imunoterapie a provádí spirometrické 
vyšetření.

Ambulance alergologie  
a klinické imunologie na Slovanech
MUDr. Markéta Haschová
sestra Jitka Brouzdová
tel.: 378 014 324
Francouzská 4 (poliklinika Slovany), Plzeň 2
Ordinační hodiny    Po 7:00–15:30  Út–Čt 7:00–11:00

Ambulance alergologie  
a klinické imunologie na Doubravce
MUDr. Petra Ferková
sestra Luďka Siegrová
tel.: 373 724 292
Masarykova 62 (poliklinika Doubravka), Plzeň 
Ordinační hodiny    Po–Čt 7:00–15:00
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STRAVOVACÍ PROVOZ

Nemocnice má vlastní moderní stravovací provoz, kte-
rý je provozován v souladu s platnými předpisy ČR 
a EU. V duchu hesla „Doporučí-li vám lékař na zhub-
nutí suchary s vodou, nezapomeňte se ho zeptat, jestli 
je máte brát před jídlem, nebo po něm“ zajišťuje dietní 
stravování stravování v celém potřebném rozsahu ne-
mocničních diet včetně enterální výživy a je vybaven 
technologií umožňující šetrné zpracování potravin. 
Pokrmy včetně diet připravuje tým kuchařů podle 
nejnovějších gastronomických pravidel a požadavků. 
Připraví denně zhruba 400 celodenních menu, které 
obsahují snídani, svačinu, oběd, svačinu, večeři a pro 
pacienty s diabetem i druhou večeři. K tomu připraví 
denně ještě stravu pro Nemocnici u Sv. Jiří, výzkumný 
ústav a 220 obědů pro zaměstnance nemocnice.  V na-

bídce má klasická jídla, netradiční i takzvaně zdravá 
a více než třicítku diet. Skladba jídel je vyvážená tak, 
aby uspokojila všechny věkové kategorie strávníků, dů-
raz 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 vzdělávání nemocných přímo na pokojích. 
Samozřejmostí je také denní osobní návštěva nutriční 
terapeutky na nadstandardních pokojích, kde pacien-
ti mají možnost výběru stravy s přihlédnutím k ak- 
tuálnímu zdravotnímu stavu. Součástí zaměstnanecké 
jídelny, která má kapacitu 82 míst, je také oddělený 
salónek vybavený audiovizuálním zařízením, který 
příležitostně slouží jako posluchárna pro doškolovací 
a odborné praxe.

Vedoucí OLVaS
František Karásek
tel.: 377 182 382
fkarasek@privamed.cz

Zástupce vedoucího 
OLVaS
Eva Moravcová, DiS.
tel.: 377 182 382
emoravcova@privamed.cz

„Vaříme rádi – pro lidi, co si vařit nemohou.“
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TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Technické oddělení je nedílnou součástí nemocnice. 
Zajišťuje 24 hodin denně 365 dní v roce kompletní 
technický servis. Na starost má například správu ne-
movitostí i pozemků, vozového parku, údržbu zeleně, 
modernizaci prostor i jednotlivých technologií, údržbu 
a opravy všeho druhu, instalace, telefony, IT technolo-
gie, zařízení jednotlivých oddělení, energie, péči o stro-
je, přístroje, nástroje, zajištění provozu všech výtahů, 
stanice medicinálních plynů, vlastní FVE  a podobně. 

Stará se také o funkčnost a servis mnoha dalších zaří-
zení v rámci nemocnice, jejichž chod není takovou sa-
mozřejmostí, jak to na první pohled vypadá. Postará se 
o vytřídění více než tisícovky kusů špinavého a čistého 
prádla denně a o tuny odpadů, které nemocnice vy-
produkuje. Připravuje nové investiční akce a navrhuje 
technické i provozní vize společnosti

Technická ředitelka
Ing. Zuzana Těťálová
tel.: 377 182 334
ztetalova@privamed.cz

„Všechno musí fungovat 
čtyřiadvacet hodin denně 
po celý rok.“ 

COMMEATUS s.r.o.

Commeatus s. r. o., který je výhradním dodava-
telem zdravotnického materiálu pro síť zdravot-
nických zařízení skupiny PRIVAMED, se musel 
v letošní pandemii koronaviru postarat o dostatek 
ochranných prostředků. Zásoby si dělal už od led-
na a vyplatilo se to.  Ochranné prostředky ale činí 
jen velmi malé procento ze všech položek, které jsou 
k provozu zdravotnických zařízení zapotřebí. Celko-
vě společnost zajišťuje zhruba 17 tisíc položek. Mezi 
její odběratele mimo skupiny PRIVAMED patří 
soukromé ambulance, dětská centra, domácí péče, 
rehabilitační kliniky, polikliniky, speciální zdravotní 
centra, lékárny a nemocnice. S rozšiřováním zdra-
votnických služeb skupiny PRIVAMED se logicky 
rozšiřuje i nabídka služeb společnosti Commeatus. 
Mezi nejnovější patří například spotřební materiál 
pro intervenční kardiologii nebo endosonografii.

Nabídka služeb
•  bezplatný poradenský servis v oblasti dezinfekcí, 

inkontinentních pomůcek a ostatního spotřebního 
zdravotnického materiálu

•   komplexní zásobování spotřebním zdravotnickým 
materiálem, jako je například injekční technika, in-
kontinenční pomůcky nebo obvazový materiál

•  zásobování související s hygienickým provozem, 
tedy dezinfekce, drogerie, papírový program nebo 
čisticí chemie pro profesionální úklid

•  vybavení ambulancí například přístrojovou techni-
kou či kancelářskými potřebami

• individuální osobní kontakt se zákazníkem

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

„Naše nabídka je 
za velmi příznivé ceny, 
a to při zachování 
maximální kvality výrobků 
a spokojenosti odběratelů.“  
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LÉKÁRNA

Lékárna se nachází přímo v areálu nemocnice. 
Zajišťuje výdej léků pro ambulantní pacienty a zá-
roveň její nemocniční část dodává léky na lůžková 
oddělení Nemocnice Privamed a Mulačovy ne-
mocnice.

Od podzimu roku 2019 lékárna zajišťuje indivi- 
duální přípravu léčivých přípravků pro nově ote-
vřenou kožní ambulanci. Kvůli letošní pandemii 
koronaviru, která výrazně zasáhla do chodu ve-
řejné i nemocniční lékárny, se zavedla řada změn. 
Musel se změnit a nastavit speciální hygienic-
ký a organizační režim. Sortiment se přizpůso-
bil akutním potřebám nemocnice a požadavkům 
pacientů. V budoucnu se plánuje spojení veřejné 
a nemocniční části do nové moderní lékárny v no-
vých prostorech, ta pak bude efektivněji zajišťovat 
lékárenský servis.

Lékárna má pro pacienty  
i zaměstnance řadu výhod
• snadná dostupnost blízko ambulancí

• bezbariérový přístup

• slevy na doplatky léků

• možnost parkování u lékárny 

• individuální přístup k potřebám pacientů

• rychlé doobjednání chybějících léků a doplňků

• široké spektrum přípravy pro kožní ambulanci

• ortopedické a další zdravotnické prostředky

• úzká a flexibilní spolupráce s lékaři

• slevy a benefity pro zaměstnance nemocnice

Otevírací doba pro veřejnost  
Po–Pá  7:30–16:30

Vedoucí lékárník
PharmDr.  
Ladislav Szentiványi
tel.: 377 182 379 (389)
lszentivanyi@privamed.cz

Zástupce vedoucího
Mgr. Jitka Šlechtová
tel.: 377 182 379 (389)

lekarna@privamed.cz

„Úkolem nemocniční lékárny 
je pružné zásobování 
všech oddělení nemocnic 
léky, odborné poradenství 
v oblasti léčiv a poskytování 
lékárenské péče pro širokou 
veřejnost. Naším hlavním 
cílem je spokojenost a dobré 
zdraví pacienta v lékárně 
i na lůžku.“
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MASARYKOVA NEMOCNICE 

Masarykova nemocnice v Rakovníku patří už 13 let 
do skupiny PRIVAMED. Za ta léta prošla již několika 
stavebními úpravami, nakoupila řadu špičkových pří-
strojů a zavedla mnoho moderních léčebných postupů 
ve prospěch svých pacientů i zaměstnanců. Její porod-
nice patří mezi nejvyhledávanější v České republice. 
Například v roce 2019 se zde uskutečnilo více než tisíc 
porodů, podobný počet se datuje do roku 1976, tehdy 
to bylo přesně 1 073 porodů. Nemocnice se dále roz-
víjí, v posledních letech dokončila např. rekonstrukci 
oddělení Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 
(DIOP), interního příjmu a další úpravy, modernizo-
vala přístrojové vybavení, vybudovala nová parkoviště 
pro pacienty uvnitř i vně areálu a se ctí se vypořádala 
i s první vlnou epidemie koronaviru „Nebylo to vůbec 
jednoduché, museli jsme si poradit, ale pomohla nám 
řada firem i lidí a naši zaměstnanci byli skvělí. Se vším 
se vyrovnali a zátěžovou situaci dobře zvládli. Patří 
jim velké díky,“ říká ředitel Masarykovy nemocnice 
MUDr. Tomáš Jedlička. 

Nemocnice leží na okraji města v areálu plném ze-
leně a má za sebou bohatou historii. Návštěvou ji 
dokonce poctil 20. ledna v roce 1929 českosloven-
ský prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Dodnes 
o tom svědčí zápis v nemocniční kronice a jeho 
tehdejší přítomnost stále připomíná i jeho busta 
v nemocničním areálu. Právě s T. G. Masarykem 
je historicky spojena i stavba nové okresní nemoc-
nice. Okresní správní komise v Rakovníku se totiž 
usnesla, že stavba moderní nemocnice by se měla 
realizovat u příležitosti jeho 70. narozenin. V roce 
1920 tak začala stavba moderní okresní nemocnice, 
která měla kapacitu 215 lůžek a například během 
roku 1929 ošetřila již až 2 747 pacientů. Její součástí 
byl interní, infekční, desinfekční pavilon, pitevní ko-
mora a hospodářská budova. Náklady na její stavbu 
dosáhly 9 milionů korun. Na tehdejší dobu byla sku-
tečně moderním zařízením. Časem však narážela 
na omezenou kapacitu, proto bylo v roce 1971 roz-
hodnuto o přístavbě výškové budovy. 
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Budova začala sloužit pacientům u příležitosti 50. vý-
ročí vzniku nemocnice a zázemí v ní našla gynekolo-
gie, porodnice, chirurgie, ARO, operační sály a ambu-
lance. 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 výběrového 
řízení stala vlastníkem nemocnice společnost PRI-
VAMED Healthia s.r.o. a provozovatelem zdravotnic-
kých služeb v ní je nyní Masarykova nemocnice Ra-
kovník s.r.o., obě členové skupiny PRIVAMED.

Spádová oblast nemocnice zahrnuje zhruba 
60 000 obyvatel. Počet se v době letních dovolených 
navyšuje až o 50 000, tedy o rekreanty, kteří v přípa-
dě potřeby také využívají služby rakovnické nemoc-
nice. Nemocnice disponuje 5 lůžkovými odděleními, 
11 lůžkovými stanicemi s celkem 240 lůžky. Poskytuje 
ošetření pacientům ve 23 ambulancích. Masaryko-
va nemocnice Rakovník provozuje také ambulance 
v městské poliklinice Nové Strašecí a dále ordinace 
praktických lékařů v Rakovníku, Mutějovicích, Svo-
jetíně a Kounově.

Masarykova  
nemocnice
– 240 lůžek

– 5 lůžkových oddělení

– 11 lůžkových stanic

– 23 odborných ambulancí

– 78 lékařů

–   392 osob z řad nelékařského  
zdravotnického personálu na HPP

V roce 2019

– hospitalizováno 8 280 pacientů

– provedeno 2 241 operací

– ošetřeno 326 715 pacientů

VEDENÍ NEMOCNICE
  

Jednatel  
a ředitel nemocnice 

MUDr. Tomáš Jedlička
tel.: 313 525 270
sekretariat@nemorako.cz

Náměstek  
pro lékařskou  
preventivní péči  

MUDr. Oldřich Kronich
tel.: 313 525 401
kronich@nemorako.cz

Hlavní sestra  

Mgr. Markéta Palková
tel.: 313 525 253
palkova@nemorako.cz 

Provozovatel nemocnice:  
MASARYKOVA NEMOCNICE  
RAKOVNÍK s. r. o.
sídlo: Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň
IČ: 05212146, DIČ: CZ699002873
datová schránka: wf7xxqj
Bankovní spojení: ČSOB a. s. Plzeň
Číslo účtu: 275610094/0300
Vedená v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32932

Masarykova nemocnice Rakovník
Dukelských hrdinů 200
269 29 Rakovník
tel.: 313 525 111
nemocnice@nemorako.cz
www.nemorako.cz
Facebook: Masarykova nemocnice Rakovník 
www.gynekologie-rakovnik.cz
Facebook: Porodnice Rakovnik

KONTAKTY 
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INTERNÍ ODDĚLENÍ

Interní oddělení poskytuje kvalitní péči dostupnou 
v celém regionu. Zajišťuje základní interní diagnos-
tiku a léčebnou péči, hemodialýzu a provoz specia-
lizovaných ambulancí. Spolupracuje s klinickými 
pracovišti fakultních nemocnic. K rychlé diagnostice, 
kterou vyžadují akutní stavy pacientů, využívá radio-
diagnostické pracoviště, oddělení klinických laborato-
ří a další oddělení nemocnice. Oddělení je od roku 
2009 akreditováno.

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

Zajišťuje vyšetření akutních pacientů a dle rozhodnutí 
lékaře ambulantně nebo při  hospitalizaci v Rakovní-
ku a v některých případech na vyšších pracovištích. 
V provozu je nepřetržitě 24 hodin denně.

Lůžkové oddělení
Lůžková část interního oddělení má k dispozici celkem 
26 lůžek. Všechny pokoje jsou vybaveny televizemi 
a připojením na wifi. Oddělení disponuje čtyřmi nad-
standardními pokoji. Má novou sesternu, vyměněná 
okna, podlahové krytiny a postupně se dále rekon-
struuje a modernizuje.

Diabetologická ambulance
MUDr. Vojtěch Grossmann,
MUDr. Roman Piecha,
MUDr. Klára Hynčíková Maříková,
MUDr. Pavla Táborská
tel.: 313 525 244

Pečuje v plném rozsahu o nemocné se všemi typy dia-
betes mellitus, tedy cukrovky. Sleduje rozvoj chronic-
kých komplikací, zajišťuje medikaci moderními léky 
dle nejnovějších trendů. Vysoké procento pacientů 
má navíc možnost domácího měření hladiny krev-
ního cukru pomocí glukometrů. Zaměřuje se také 
na sledování přidružených onemocnění, jako jsou 
zvýšený krevní tlak, poruchy metabolismu tuků nebo 

obezita. V komplikovaných případech spolupracuje 
s diabetologickými centry v Praze – IKEM a FN Mo-
tol. U indikovaných pacientů zajišťujeme protetickou 
péči na jiném pracovišti.
Ordinační hodiny 
Po, St, Čt, Pá 8:30–15:00, Út 8:30–15:30

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

Kostní denzitometrie a osteologická ambulance, která 
v nemocnici funguje už šest let, stanovuje rizika zlome-
nin u žen v menopauze nebo po menopauze, při po-
dezření na přítomnost osteoporózy podle rtg snímku 
po zlomenině, u pacientů 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. Hana Pospíšilová
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 při její zvýšené i sníže-
né činnosti a na poruchy příštítných tělísek. Zajišťuje, 
pokud to nemoc vyžaduje, vyšetření na specializova-
ném pracovišti.
Ordinační hodiny   
Po, Út 10:00–14:00  St, Čt 9:00–15:00  
(každý lichý pátek jen do 14:00)

Primář
MUDr. Vojtěch Grossmann
tel.: 313 525 355
grossmann@nemorako.cz

Vrchní sestra
Jana Truksová
tel.: 313 525 359
truksova@nemorako.cz

„Existuje tisíce nemocí,  
ale jen jedno zdraví.“ 
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Neurologická ambulance
MUDr. Tereza Vorlová, MUDr. Ctirad Lakomý
tel.: 313 525 240

Neurologická ambulance se věnuje diagnostice a léčbě 
poruch nervové soustavy, tedy mozku, míchy, perifer-
ních nervů a s nimi souvisejících struktur. Zajišťuje 
mimo jiné denní konziliární službu pro lůžková oddě-
lení nemocnice. 
Ordinační hodiny 
Po 8:00–14:00 (EMG)        Út 8:00–12:00
St, Čt 8:00–14:00               Pá 8:00–12:00 (EEG)

Onkologická ambulance
Specializuje se na nechirurgickou léčbu pacientů se 
zhoubnými nádory. Podává protinádorovou chemote-
rapii, cílenou léčbu, hormonální léčbu, imunoterapii, 
podpůrnou a symptomatickou léčbu. Poskytuje také 
nutriční poradenství při onkologických chorobách.
MUDr. Věra Linke, tel.: 313 525 404
Ordinační hodiny  St, Čt 8:00–16:00
MUDr. Markéta Bečvářová, MBA, tel.: 313 525 404
Ordinační hodiny  Po, Út 8:00–15:30

Interní ambulance
MUDr. Radek Tomčík, 
MUDr. Klára Hynčíková Maříková
tel.: 313 525 242, 313 525 241

Ambulance diagnostikuje a léčí pacienty s interními 
onemocněními, zejména s poruchou metabolismu 
tuků, hypertenzí či metabolickým syndromem. Speci-
fickou skupinu tvoří nemocní s řídnutím kostní tkáně 
– osteoporózou. Zajišťuje také vyšetření k vyloučení 
sekundární hypertenze, dovyšetření a další sledování 
pacientů, kteří byli hospitalizováni na interním oddě-
lení, předoperační vyšetření a EKG.
Ordinační hodiny  Po–Pá 8:00–15:00

Kardiologická ambulance
MUDr. Simona Šmírová, MUDr. Martin Florian, 
MUDr. Jan Naar, MUDr. Petr Povolný
tel.: 313 525 348, 313 525 278

Slouží pacientům s onemocněním srdce a cév. Vyšet-
řuje a dispenzarizuje převážně pacienty s ischemic-
kou chorobou srdeční, s poruchami srdečního rytmu, 
s kardiomyopatiemi, se srdečním selháním a s vroze-
nými i získanými srdečními vadami. 
Poskytuje základní kardiologické vyšetření včetně trans- 
torakální echokardiografie, zátěžové ergometrie, hol-
terovské monitorování EKG a ambulantní 24hodinové 
monitorování tlaku. Podle potřeby spolupracuje s dal-

šími specializovanými pracovišti, především v Kladně 
a v Praze, kde pro své pacienty zajišťuje další potřeb-
ná vyšetření či výkony, jako jsou například katetrizace 
a koronarografie, kardiostimulace, elektrofyziologické 
vyšetření či kardiochirurgické zákroky.
Ordinační hodiny  Po 8:00–18:00  Út–Pá 7:00–14:30

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

Pečuje o pacienty s onemocněním jater, slinivky břišní 
a trávicího traktu. Disponuje moderním přístrojovým 
vybavením 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 hepatologické 
poradně dlouhodobě sleduje a léčí pacienty s chronic-
kými chorobami jater, žlučových cest, slinivky břišní 
a zažívacího traktu včetně chronických zánětlivých 
onemocnění střev, jako jsou Crohnova nemoc a ulce-
rózní kolitida. Ambulance je zapojena do národního 
programu prevence kolorektálního karcinomu.
Ordinační hodiny  Po–Pá 8:00–14:00

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

Hematologická ambulance se zabývá především 
diagnostikou i léčbou hematologických onemocně-
ní. Z nezhoubných onemocnění jsou to různé druhy 
anemií (chudokrevnosti), poruchy počtu nebo funkce 
bílých krvinek a krevních destiček, poruchy krevního 
srážení. Pacienty se zhoubným onemocněním typu 
leukemií, lymfomů a myelomů po provedení základní 
diagnostiky odesílá na specializovaná pracoviště v Pra-
ze. Někteří z nich se vracejí zpět po přesném stanovení 
diagnózy a jsou v péči nemocnice. Ambulance zajiš-
ťuje i diagnostiku trombofilních stavů a dispenzarizaci 
těhotných s nutností preventivní terapie LMWH (níz-
komolekulárních heparinů). Specializuje se na dia-
gnostiku a léčbu myelodysplastického syndromu.
Pracoviště patří k jednomu z třiceti center v České 
republice, které přispívá novými případy do registru 
MyDyS (myelodysplastického syndromu). Případy 
jsou podrobně analyzovány a výsledky přispívají k vý-
voji nových léčebných postupů a léků.
Ordinační hodiny 
St, Pá 10:00–14:00   Čt 9:00–11:00

Angiologická ambulance
MUDr. Jaroslav Kudlička, Ph.D.
tel.: 735 773 370

Poskytujeme diagnostickou, preventivní a léčebnou 
péči pacientům s onemocněním tepen, žil a lymfatic-
kých cév.

Ordinační hodiny Po–Pá 10:00–16:00

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

V alergologické ambulanci provádíme alergická 
a imunopatologická vyšetření. Z alergií diagnostiku-
jeme a léčíme alergickou rýmu, astma bronchiale, 
alergický zánět spojivek, potravinové alergie, kopřiv-
ky, atopickou dermatitidu a alergické reakce na hmyzí 
bodnutí. Provádíme spirometrii, nově můžeme doplnit 
vyšetření hladiny oxidu dusnatého ve vydechovaném 
vzduchu k posouzení míry alergického zánětu v dý-
chacích cestách. Při základním vyšetření provádíme 
kožní testy inhalačními alergeny. Vše doplňujeme od-
běry krve k vyšetření dalších alergenů. Ve vhodných 
případech podáváme alergenovou léčbu. V ambulanci 

také vyšetřujeme podezření na imunodeficity, chronic-
ké infekce a autoimunitní onemocnění.

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

Plicní ambulance
MUDr. Jaroslava Kinkorová
tel.: 313 525 248

V plicní ambulanci poskytujeme specializovanou dia-
gnostickou, terapeutickou a dispenzární péči o do-
spělé pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí 
(CHOPN), bronchiálním astmatem, plicními nádory, 
intersticiálními plicními procesy, tuberkulózou a jiné. 
V části plicní ambulance je spirometrické pracoviště, 
kde se pacientům provádí vyšetření spirometrie – vy-
šetření funkční kapacity plic. V rámci diagnostiky vy-
užíváme služeb radiodiagnostického oddělení (RTG, 
CT, UZ), oddělení lékařské mikrobiologie a imu-
nologie, oddělení nukleární medicíny (scintigrafie). 
V rámci nemocnice poskytujeme konziliární vyšetření. 
Ke každému vyšetření, s výjimkou plánovaných kon-
trol, je vhodné doporučení praktického nebo jiného 
odborného lékaře.

Ordinační hodiny Po, St 8:00–14:00  Pá 8:00–13:00
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INTERNÍ ODDĚLENÍ –
LŮŽKA NÁSLEDNÉ PÉČE

Oddělení Lůžek následné péče (LNP) je součás-
tí interního oddělení Masarykovy nemocnice. 
Poskytuje diagnostickou, léčebnou, komplexní 
ošetřovatelskou a rehabilitační péči dlouhodobě 
nemocným. Pečuje tak o nemocné po cévních 
mozkových příhodách, se stavy pokročilé povšech-
né aterosklerózy a senilní demence, s chronickými 
kožními defekty a onkologickými diagnózami. Při-
jímá je z různých oddělení. 

Oddělení má k dispozici 26 lůžek a disponuje pěti 
pokoji – jedním dvojlůžkovým, dvěma třílůžkovými 
a dvěma čtyřlůžkovými. Všechny jsou vybaveny polo-
hovatelnými elektricky ovládatelnými lůžky. U každé-
ho z nich je noční stolek s výsuvnou jídelní deskou. 
Lůžka mají pasivní antidekubitní matraci proti prole-
ženinám. V případě potřeby pacienti dostávají aktiv-
ní antidekubitní matrace, které pomáhají v prevenci 
vzniku dekubitů, tedy proleženin.

Provoz oddělení zajišťuje lékař interního oddělení.

Vrchní sestra
Jana Truksová
tel.: 313 525 359
truksova@nemorako.cz

 „Našim cílem je návrat  
klienta do domácího prostředí 
a normálního života.“
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DIALYZAČNÍ CENTRUM

Dialyzační centrum zajišťuje ročně péči zhruba 80 ti-
sícům lidí. Poskytuje ji nejen pacientům z regionu, ale 
také návštěvníkům z celé České republiky i ze zahrani-
čí, kteří přijíždějí za krásami Rakovnicka a přilehlého 
Křivoklátska. Vedle hemodialyzační péče ve své spádo-
vé oblasti svým klientům nabízí také peritoneálně dia-
lyzační program, díky němuž si pacient s ledvinovými 
problémy může za splnění určitých podmínek odstra-
ňovat odpadní látky z těla sám v domácím prostředí. 
Připravujeme také program domácí hemodialýzy, při 
němž má pacient domů zapůjčený přístroj z nemocni-
ce nebo dialyzačního centra, k tomu speciální úpravnu 
vody, naučí se vše ovládat a připojovat doma. Je propo-
jený on-line s lékařem, který na něho dohlíží.
K péči slouží moderní hemodialyzační přístrojová 
technika s možností provádět hemodialyzační i hemo-
diafiltrační eliminační metody. Centrum spolupracuje 
s pražskými specializovanými pracovišti ve Všeobecné 
fakultní nemocnici Praha a IKEM Praha, pro jeho 
transplantcentrum připravuje vhodné pacienty pro 
transplantaci ledviny. Nedílnou součástí je nefrologic-
ká ambulance. 

Hemodialyzační středisko v Rakovníku vzniklo v roce 
1993 a bylo tak po Příbrami, Kolíně, Benešově, Klad-
ně a Mladé Boleslavi mezi prvními ve Středočeském 
kraji.

Nefrologická ambulance
MUDr. Petr Vorel

tel.: 313 525 317, 313 525 324

Nefrologická ambulance slouží pacientům s nechirur-
gickým onemocněním ledvin, především s chronickým 
onemocněním ledvin a s postupně se zhoršující funkcí 
ledvin. Pokud je potřeba, pacientům poskytuje hemo-
dialyzační léčbu na hemodialyzačním středisku.

Ordinační hodiny 
Po 9:30–12:30  13:00–14:00 
St  8:30–12:30  13:00–14:00 
Čt 8:30–12:30  13:00–14:00

Vedoucí lékař
MUDr. Petr Vorel
tel.: 313 525 324
vorel@nemorako.cz

Staniční sestra
Lenka Helebrantová
tel.: 313 525 324
helebrantoval@nemorako.cz

„I pacient závislý na dialýze 
může cestovat a bavit se.“  



5958

M
a

sa
ry

ko
va

 n
em

o
cn

ic
e

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 

Chirurgické oddělení je klasickým oddělením prvého 
až druhého typu, které poskytuje veškerou péči spada-
jící do této kategorie. Disponuje 48 lůžky na dvou od-
děleních, která jsou rozdělena na aseptickou a septic-
kou část. V rámci oddělení jsou 4 monitorovaná lůžka 
intermediální péče. Intenzivní a resuscitační péči po-
skytuje mezioborová intenzivní péče. Pacientům mů-
žeme nabídnout 6 nadstandardních, plně vybavených 
lůžek s vlastním sociálním zázemím. Televizi a inter-
net již poskytujeme na všech lůžkách.

Prováděné výkony
•  Laparoskopické operace žlučníku, apendixu, ope-

race běžných i rozsáhlých kýl a diagnostické lapa-
roskopie.

•  Operace „klasické“ – operace žlučníku, žlučových 
cest, žaludku a celého gastrointestinálního traktu.

•  Operace konečníku včetně staplerové operace dle 
Longa.

•  Otevřené operace kýl, jejich recidiv, včetně operace 
bráničních kýl.

•  Dále poskytujeme u vybraných pacientů operaci tří-
selné kýly ONSTEP.

•  V rámci onkochirurgie operujeme nádory celého za-
žívacího traktu, kdy jsme ve spolupráci s UVN zahá-
jili videokonference našich onkologických pacientů 
s multidisciplinárním týmem v UVN. Nejzávažnější 
pacienti jsou konzultováni s prof. MUDr. Mirosla-
vem Ryskou, CSc., který rovněž na našem chirur-
gickém oddělení operuje.

•  Traumatologie – operace zlomenin, akutní i pláno-
vané v plném rozsahu mimo těch nejsložitějších, kte-
ré řeší ve spolupráci s traumacentry, poměrně velkou 
část operací  tvoří operace zlomenin krčku u starších 
pacientů. V portfoliu máme operace zlomenin patní 
kosti novou metodou pomocí C-nailu s velmi pěkný-
mi výsledky.

•  Artroskopie – provádí cca 100 artroskopických 
operací kolen, hlezen i ramen ročně. Operace jsou 
v souvislosti a akutními traumaty včetně plastik ko-
lenních vazů a při chronických onemocněních těch-
to 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.

Primář
MUDr. Oldřich Kronich
tel.: 313 525 401
kronich@nemorako.cz

Vrchní sestra
Bc. Martina Rajdlová
tel.: 313 525 412
rajdlova@nemorako.cz

„S pokorou a plným  
nasazením ke zdraví  
našich pacientů.“

Zástupce primáře
MUDr. Petr Černický
tel.: 313 525 405

tel.: 313 525 415 sekretariát
chirurgie@nemorako.cz
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Chirurgická ambulance 
MUDr. Oldřich Kronich
tel.: 313 525 432

Poskytuje nepřetržitou 24 hodinovou ambulantní služ-
bu pro celý region v rámci chirurgie, traumatologie 
a diagnostiky.

Provádí ambulantní výkony, jako jsou odstranění zna-
mének, tukových bulek, hemangiomů, ateromů a dal-
ších kožních lézí, operace zarůstajících nehtů, plastiky 
nehtového lůžka, kožní biopsie apod.
Ordinační hodiny   nepřetržitý provoz

Cévní ambulance  
a ambulance chronických ran
Provádí ošetření a vyšetření pacientů s cévním one-
mocněním, onemocněním křečových žil, AV píštěle 
a jiné. Ambulance se také zabývá léčením chronic-
kých ran.

Cévní ambulance 
MUDr. Jana Mikešová
tel.: 313 513 434 nebo 313 525 435
mikesova@nemorako.cz
Ordinační hodiny  
Út 9:00–14:30

Ambulance chronických ran 
MUDr. Oldřich Kronich
tel.: 313 513 434 nebo 313 525 435
Ordinační hodiny
Po 9:00–14:30 sestra Monika Eichlerová – převazy
Čt 9:00–14:30

Urologická ambulance
MUDr. Jan Pokorný, MBA, FEBU
tel.: 313 525 474
pokorny@nemorako.cz

Poskytuje vyšetření a ošetření pacientů s urologickými 
problémy, včetně následné operativy – endoskopické 
i klasické operace. Řeší léčbu prostaty, stenóz uretry, 
tumorů močového měchýře, varikokély, hydrokély, 
diagnostiku krvácení z močové trubice u mužů i u žen 
a další. 
Ordinační hodiny 
Út 7:30–16:00,  Čt 7:30–15:00

Proktologická ambulance
MUDr. Petr Černický
tel.: 313 525 382

Zajišťuje péči o pacienty s onemocněním konečníku 
(krvácení, bolesti, svědění, léčba hemoroidů, 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

Zajišťuje péči o pacienty po úrazech a po operacích 
prováděných pro poranění kostí či vazivového apará-
tu. Spolupracuje s dalšími odděleními, např. radiodi-
agnostickým nebo laboratoří. Léčba má přímou ná-
vaznost na lůžkové chirurgické oddělení, další vyšší 
odborná chirurgická pracoviště, rehabilitační odděle-
ní, protetická zařízení a lázeňské ústavy.
Ordinační hodiny    Čt 9:00–15:00

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ 
CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ  

Ortopedická ambulance
V letošním roce získala nového lékaře 
MUDr. Jonáše Kudelu, specialistu na spor-
tovní ortopedii a artroskopii. Navazuje 
na práci svého předchůdce, uznávaného 
odborníka a primáře Chirurgického oddě-
lení Masarykovy nemocnice MUDr. Jana 
Silbera, který v letošním roce zemřel. Am-
bulance poskytuje ambulantní diagnostiku 
a léčbu ortopedických onemocnění po-
hybového aparátu dětem a dospělým. Už 
léta je zaměřená i přímo na diagnostiku 
a léčbu novorozeneckých vad zvláště dol-
ních končetin. Za tím účelem je vybavena 
novým SONO přístrojem SAMSUNG  
SONOACER7. Provádí také drobné am-
bulantní výkony na rukou a nohou u do-
spělých. Už několik let spolupracuje s kli-
nickými pracovišti především v Praze.

Ortopedická ambulance I.
MUDr. Lenka Moutelíková
tel.: 313 525 447
Ordinační hodiny
Po  8:00–12:00
  13:00–14:00 kontroly
 14:15–15:30 SONO děts. kyčlí, poradna
St  7:30–12:00 Nové Strašecí
 13:00–14:30
Čt  8:00–12:00
 13:00–14:00 kontroly
 14:15–15:30 SONO děts. kyčlí, poradna
Pá  7:30–11:00     13:00–15:00
Mimo ordinační hodiny vyšetření na porodnici  
a konsilia na lůžkových odděleních.

Ortopedická ambulance II. 
MUDr. Aleš Puchmeltr
tel.: 313 525 413
St    8:00–15:00

Ortopedická ambulance III.
MUDr. Jonáš Kudela
tel.: 313 525 413
Po   8:30–12:30 13:00–14:00
Čt   8:30–12:00 12:30–13:30
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CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY

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

Centrální operační sály (COS) jsou rozděleny do dvou 
podlaží, a to na sál superaseptický, aseptický, mezoa-
septický a septický. Jejich součástí je přísálová sterili-
zační jednotka. Na každém podlaží jsou vybudovány 
pomocné místnosti, umývárny, sklady, vstupní filtry 
pro materiál, personál a pacienty.

Pravá strana operačních sálů je určena pro zaměst-
nance, levá pro pacienty. Součástí COS je vstupní fil-
tr pro nemocné, přípravna anesteziologie, přípravna 

pacientů před operací a dospávací lůžka pro nemocné 
po operaci.

Operační sály jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji 
mezi něž patří například RTG C-rameno či ultrazvu-
kový harmonický skalpel doplněný bipolární koagula-
cí. Tento přístroj urychluje a zdokonaluje zejména on-
kologickou chirurgii a gynekologickou operativu. 

Kolektiv zaměstnanců centrálních operačních sálů  
zajišťuje plánované a akutní operační výkony v oboru 
chirurgie, traumatologie, ortopedie, gynekologie, uro-
gynekologie, plastické chirurgie, chirurgie ruky, urolo-
gie a malé ambulantní výkony.

Vedoucí lékař
MUDr. Ivo Trešl
tel.: 313 525 402 
tresl@nemorako.cz

Vrchní sestra
Bc. Ilona Alexijová
tel.: 313 525 456
alexijova@nemorako.cz

„Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno…“
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ODDĚLENÍ ANESTEZIOLOGIE,  
RESUSCITACE A INTENZIVNÍ  

MEDICÍNY (ARIM)

Oddělení ARIM (dříve ARO) je oddělení s dlouho-
letou tradicí, bylo založeno v rámci Masarykovy ne-
mocnice v Rakovníku již v roce 1979. Od roku 2019 
prošlo oddělení dynamickou proměnou, kdy se díky 
centralizaci intenzivní péče stalo jedním z největších 
oddělení v nemocnici a je jistým unikátem svého dru-
hu. Oddělení má celkem 4 stanice resustitační oddě-
lení, následná intenzivní péče (NIP), dlouhodobá in-
tenzivní péče (DIOP) a multioborová JIP, kde celkem 
na 23–26 lůžkách poskytuje péči širokému spektru pa-
cientů od resuscitační po chronickou intenzivní péči. 
Úsek anestezie se věnuje perioperační přípravě paci-
entů před plánovanými i akutními výkony. Na celkem 
5 operačních sálech zajišťuje různé formy znecitlivění 
při chirurgických výkonech, anesteziologickou péči 
oddělení poskytuje i v rámci gastroenterologických či 
radiodiagnostických vyšetření. 

Resuscitační oddělení
Resuscitační oddělení (RES) slouží k hospitalizaci pa-
cientů v kritických stavech, kdy dochází k selhání jed-
né nebo více základních životních funkcí. Spektrum 
pacientů se skládá z nemocných, které přivezla rychlá 
záchranná služba, pacientů v nemocnici, u nichž do-
šlo ke zhoršení stavu, a poslední skupinou jsou pláno-
vané příjmy pacientů po větších operačních výkonech. 
Stanice poskytuje péči celkem na 6 plně vybavených 
lůžkách. Každé lůžko je vybaveno monitorací život-
ních funkcí, včetně invazivní monitorace krevního 
tlaku, semiinvazivní hemodynamické monitorace, 

přístrojem pro umělou plicní ventilaci s možností roz-
šířené monitorace plicní mechaniky. Oddělení dispo-
nuje přístrojem pro různé druhy eliminačních technik 
(CVVH, CVVHD Ci-Ca, CVVHDF, hemoabsorbce, 
hemoperfuze), možností diagnosticko-terapeutické 
bronchoskopie, kardiostimulace, přístrojem pro aktiv-
ní ovlivnění tělesné teploty. Každé lůžko je plně po-
lohovatelné s aktivní antidekubitní matrací a možností 
denního vážení pacientů. Široké uplatnění tam nachá-
zí ultrasonografie, ultrazvukové vyšetření je využíváno 
v rámci diagnostiky i u terapeutických zásahů v kri-
tických stavech. Resuscitační tým zajišťuje pohotovost 
v rámci nemocnice pro pacienty s náhlým zhoršením 
vitálních funkcí.

Úsek anestezie
Úsek anestezie se věnuje perioperační péči a pacien-
tům přicházejícím k plánovaným i akutním chirurgic-
kým výkonům. Na celkem 5 operačních sálech zajišťuje 
různé formy znecitlivění při chirurgických výkonech 
v oborech všeobecná chirurgie, traumatologie, uro-
logie, gynekologie a porodnictví, plastická chirurgie. 
Výkony jsou prováděny v celkové, regionální, nebo 
kombinované anestezii. Široce využívá možností re-
gionální anestezie, zejména ultrazvukem navigované 
periferní nervové blokády, která je významnou slož-
kou pooperační léčby bolesti. Anesteziologickou péči 
poskytuje i v rámci gastroenterologických či radiodia- 
gnostických vyšetření, zavádění epidurální analgesie 
při tlumení porodních bolestí.

Primář
MUDr. Jan Seemann
tel.: 313 525 421
seemann@nemorako.cz

Vrchní sestra
Pavla Siváková
tel.: 313 525 339
sivakova@nemorako.cz

„Anesteziolog ochraňuje  
     život a tiší bolest.“ 

Zástupce primáře
MUDr. Pavel Padrta
tel.: 313 525 661
padrta@nemorako.cz 
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ODDĚLENÍ ANESTEZIOLOGIE,
RESUSCITACE A INTENZIVNÍ

MEDICÍNY (ARIM)  
- MULTIOBOROVÁ JEDNOTKA  

INTENZIVNÍ PÉČE (MOJIP)

MOJIP je specializovaná jednotka sloužící pro léč-
bu pacientů se závažnými, život ohrožujícími stavy.  
Zajišťuje především akutní péči o nemocné s kardio-
-respiračními a metabolickými onemocněními.

Nemocní s akutními koronárními syndromy a zá-
važnými arytmiemi jsou řešeni ve spolupráci s Kar-
diocentrem Nemocnice Na Homolce, FN Motol 
a ÚVN Střešovice. Nemocní s metabolickým one-
mocněním, u kterých je indikována akutní hemodi-
alýza, jsou dialyzováni na našem hemodialyzačním 
středisku.

Pacienty s cévními mozkovými příhodami splňujícími 
kritéria pro trombolýzu odesíláme na Neurologické 
oddělení ON Kladno.

MOJIP má k dispozici 6 lůžek pro obory interny, 
gyn-porodnického oddělení a chirurgie, lůžka jsou 
polohovatelná s aktivními matracemi. Jednotka je 
vybavena moderním monitorovacím systémem, který 
umožňuje sledování základních životních funkcí pa-
cientů, neinvazivním monitorováním EKG, TK, de-
chové frekvence, saturace O2. Další vybavení jednotky 
umožňuje také provádění dočasné externí elektrické 
stimulace srdečního svalu při závažných poruchách 
srdečního rytmu.

Vedoucí lékař
MUDr. Jaroslav Kudlička, Ph.D.
tel.: 313 525 269
kudlicka@nemorako.cz

Staniční sestra
Hana Heráčková, DiS.
tel.: 313 525 269

„Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně  
      s ohledem na jeho potřeby.“

Ambulance
Anesteziologická  
ambulance
tel.: 313 525 479

V rámci anesteziologické ambulan-
ce probíhá předanestetické vyšetření 
a perioperační příprava pacientů před 
chirurgickým výkonem – premedika-
ce a volba anestezie. Cílem vyšetření 
je včas odhalit možná rizika, pacienty 
vhodným způsobem poučit a připravit 
k operaci, a tak výrazně snížit riziko 
komplikací během operace a v časném 
pooperačním období. Během vyšetření 
je pacient podrobně seznámen s postu-
py pro znecitlivění při výkonu.

Ordinační hodiny
Po, St, Čt, Pá 10:00–12:00

Ambulance léčby chronické bolesti
lékař: MUDr. Romana Paterová
sestra Markéta Štancová
tel.: 313 525 479

Ambulance bolesti poskytuje konzultační služby pro pacienty 
s chronickou bolestí zad, kloubů, hlavy a se stavy po chemoterapii. 
Poskytuje léčbu pacientům trpícím chronickou bolesti, to je bolestí 
trvajícími déle než 2–3 měsíce po vyléčení nebo stabilizování akut-
ního onemocnění, které vedlo ke vzniku chronické bolesti. Může se 
také jednat o chronické progredující onemocnění provázené bolestí.

Pacient musí být objednaný. K vyšetření přinese doporučení prak-
tického či ošetřujícího lékaře a výsledky posledních vyšetření (neu-
rologické, ortopedické, onkologické, RTG či jiných zobrazovacích 
metod, případně laboratorní vyšetření). Dále si přinese seznam 
všech v současné době užívaných léků, včetně léků proti bolesti.

Ordinační hodiny  Pá  8:00–12:00 na objednání
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Dlouhodobá intenzivní  
ošetřovatelská péče (DIOP)

Oddělení následné intenzivní péče (NIP) se stará 
o pacienty, u kterých došlo ke stabilizaci základ-
ních životních funkcí, ale z nějakého důvodu po-
třebují dlouhodobou podporu dýchání – umělou 
plicní ventilaci. Nejčastěji jde o pacienty s chro-
nickým plicním onemocněním, neurologickými 
onemocněními, se stavy po úrazech CNS a cév-
ních mozkových příhodách. Lůžka jsou vybavena 
monitorací životních funkcí, přístroji pro umělou 
plicní ventilaci a péči o dýchací cesty, aktivními 
antidekubitními matracemi s možností polohová-
ní nemocných. Důležitým pilířem péče o pacienty 
na oddělení NIP je ošetřovatelská péče a intenziv-
ní rehabilitace.

vedoucí lékař: MUDr. Pavel Padrta
staniční sestra Bc. Lenka Kadarová
tel.: 313 525 193 

DIOP je pracoviště poskytující dlouhodobou intenzivní 
lékařskou péči spontánně dýchajícím pacientům s tra-
cheostomií, u kterých došlo ke stabilizaci po závažném 
postižení mozku. Věnuje se nemocným po neurochi-
rurgických operacích, těžkých úrazech hlavy a stavech 
po zástavě srdce, u nichž se podařilo obnovit životní 
funkce, ale mají poškozeny mozkové buňky nedostat-
kem kyslíku – apalický syndrom. Ten je souborem 
příznaků funkčního výpadku mozkové kůry, kdy však 
zůstává zachována funkce mozkového kmene (fungují 
nepodmíněné reflexy – například polykací, kašlací). 

Dokud pacienti nenabudou plného vědomí, musí jim být věnována speciální komplexní dlouhodobá péče. 
Sice již nevyžadují umělou plicní ventilaci, potřebují ale nadstandardní ošetřovatelskou péči, péči o dýchací 
cesty a také výživu, která je podávána sondou. Dostává se jim i vybraných technik bazální stimulace apod.

Vedoucí lékař
MUDr. Pavel Padrta
tel.: 313 525 661
padrta@nemorako.cz

Staniční sestra
Bc. Lenka Kadarová
tel.: 313 525 306

„Pacient potřebuje osobní, vstřícný a empatický postoj    
       lékařů a sester.“

ODDĚLENÍ ARIM  
– NÁSLEDNÁ INTENZIVNÍ PÉČE (NIP)

Tento syndrom je charakteristický projevy poruch vědo-
mí a bdělosti – neboli vigility. Pacienti leží v bezvědomí, 
oči mají otevřené, upřené do prázdna a působí dojmem 
plného vědomí. Nereagují na slovní výzvy a i přes bdě-
lost nejsou schopni komunikovat s okolím, rozpoznávat 
a provádět účelné činnosti. Nemocní v apalickém syn-
dromu bývají inkontinentní, nejsou schopni přijímat po-
travu a mají sníženou odolnost proti infekci. Bývá u nich 
zvýšený svalový tonus, podle postižení mozku nachází-
me různé stupně parézy. Pacienti mívají časté poruchy 
fyziologického rytmu spánku a bdění nezávisle na den-
ní době. Po určité zátěži upadají do hlubokého spánku, 
z něhož je lze probrat na krátkou chvíli silnými podněty. 
Často se také objevují orální automatismy, které se pro-
jevují špulením nebo otevíráním úst a pomlaskáváním.

„Pečujeme o vás, 
když vy nemůžete...“
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GYNEKOLOGICKO–PORODNICKÉ 
ODDĚLENÍ

Gynekologicko-porodnické oddělení plně respektuje 
přání žen. Poskytuje jim komplexní gynekologicko-
-porodnickou péči. Ve spolupráci s vyššími pracovišti, 
zejména pražskými klinikami, je zajištěna zcela kom-
pletní péče v oboru. Oddělení je vybaveno moderní 
medicínskou technikou a poskytovaná péče plně odrá-
ží nejnovější poznatky soudobé medicíny. Pro zlepšení 
komfortu žen i personálu průběžně dochází na oddě-
lení i ke stavebním úpravám. Byly například zrekon-
struovány porodní sály.

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 mno-
ho dalšího. Lékaři provádějí všechny běžné malé 
i velké gynekologické výkony a operace (interrupce, 
kónizace, kyretáže, hysteroskopie, laparoskopické ope-
race diagnostické i léčebné, odstranění dělohy laparo-
skopickou optikou – THL, břišní operace, operace se-
stupu dělohy, poševních stěn, plastické operace hráze, 
sterilizace atd.).

Lůžkové oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení má k dispozici 
36 lůžek ve 21 pokojích, z nichž 21 lůžek je gynekolo-
gických a 15 porodnických. Osm pokojů je nadstan-

dardních, klientky mají k dispozici samostatné sociální 
zařízení, televizní přijímač, telefon apod.

Porodnice
Porodnice disponuje zrekonstruovaným porodním 
sálem a oddělením šestinedělí, která budou ještě v le-
tošním roce hotové. Na porodním sále jsou k dispo-
zici 2 moderně vybavené porodní pokoje, které jsou 
rozčleněny na odpočinkovou část s rozkládací po-
hovkou pro rodičku a doprovod, s křeslem, stolkem, 
televizí s možností poslechu vlastní relaxační hud-
by, sedacím pytlem, nafukovacím míčem a podob-
ně a na zónu porodní a ošetřovatelskou, ve které je 
umístěné porodní lůžko, žíněnka, ošetřovací lůžko 
pro novorozence. Oba porodní pokoje jsou vybaveny 
velmi prostornou sprchou s hydromasážním panelem 
a WC. V jednom pokoji je navíc umístěna kruhová 
porodnická vana s hydroanalgezií v první době po-
rodní, ve druhém pokoji je navíc alternativní porod-
nický systém Multitrack pro porody v alternativních 
polohách. Porodnice nabízí porody v klasické poloze, 
ale vyhoví i ženám, které upřednostňují alternativní 
formy porodu. Rodičkám je také k dispozici zatem-
nění místnosti s intimním osvětlením, difuzérem 
s vonnými oleji. Porodnice pracuje s porodními plány 
a vychází budoucím maminkám v jejich potřebách 
a přáních maximálně vstříc.

Primář
MUDr. Radek Poláček
tel.: 313 525 464 
polacek@nemorako.cz

Vrchní sestra
Věra Helebrantová
tel.: 313 525 463
helebrantova@nemorako.cz

„Přání našich klientek jsou pro nás důležitá,  
respektujeme je a vycházíme jim vstříc.“

Facebook: Porodnice Rakovník

Ambulance 
Zajišťuje především základní ambulantní péči 
o ženské orgány v celé její šíři, především s důra-
zem na prevenci, provádí dispenzární péči o tě-
hotné ženy s cílem včas odhalit případná rizika 
nebo chorobné stavy a ty následně adekvátně ře-
šit, respektive ohroženou těhotnou ženu odeslat 
na vyšší odborná pracoviště (např. v případě ge-
netického rizika, hrozícího předčasného porodu 
atd.). Dále má oddělení i registrující ambulanci, 
kam ženy docházejí na klasické preventivní pro-
hlídky. V rámci oddělení navíc fungují speciali-
zované ambulance – urogynekologická s náplní 
diagnostiky a komplexní léčby poruch močení 
a sestupu pánevních orgánů, poradna pro léčbu 
myomů a centrum onkologické prevence – péče 
o ženy se změnami na čípku.

Ambulance estetické  
a korektivní gynekologie

MUDr. Poláček, tel.: 313 525 466

Ordinační hodiny   Út 14:00–16:00

Zástupce primáře
MUDr. Nguyen Duc
tel.: 313 525 464
nguyen@nemorako.cz

Ambulance léčby myomů

MUDr. Poláček, tel.: 313 525 466

Ordinační hodiny     Út 13:00–14:00

Centrum onkologické prevence

MUDr. Poláček, tel.: 313 525 466

Ordinační hodiny   Po 14:00–15:00

Prvotrimestrální screening

tel.: 313 525 466

Ordinační hodiny   St  8:00–15:00

Urogynekologická poradna

MUDr. Poláček, tel.: 313 525 466

Ordinační hodiny   Po 9:00–13:00     St 8:00–13:00

Těhotenská poradna

Zajišťují lékaři z oddělení, tel.: 313 525 466

Ordinační hodiny   Po a Pá 9:00–15:00

Poradna pro rizikové těhotenství

Zajišťují lékaři z oddělení, tel.: 313 525 466

Ordinační hodiny     Po 9:00–11:00
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NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

Novorozenecké oddělení je odborným pracovištěm, 
které poskytuje v prvních dnech po porodu péči fyzio-
logickým novorozencům a jejich matkám.

Typy a počty lůžek
Oddělení disponuje 15 lůžky pro fyziologické novo-
rozence, o které se stará v režimu rooming in, tedy 
poskytuje nepřetržitý kontakt novorozenci a matce. 
Prioritou této péče je kojení, rozvoj a podpora citové-
ho vztahu s dítětem.

Matky mohou volit nadstandardní pokoje, kterých 
je 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 prvních minutách po porodu se přikládá dítě k prsu 
matky, aby se včas rozvinula laktace.

Pokud je maminka po porodu schopna starat se o mi-
minko, dětská sestra ji poučí, pak může být s dítětem 
trvale na pokoji a pečovat o ně. Dětská sestra ji po-
stupně zacvičuje při kojení, koupání a celkové péči 
o novorozence. Při pobytu na oddělení probíhají 
denně vizity s dětským lékařem. 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
• vyšetření sluchu novorozence
• screening CoA

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 Marie Koubová
tel.: 313 525 378

Ordinační hodiny 

St 8:00–12:00
(mimo první středy v měsíci) 13:00–15:00

 

Vedoucí lékař
MUDr. Božena Pšeničková, CSc.
tel.: 313 525 450

Vrchní sestra
Dagmar Řezáčová
tel.: 313 525 484
rezacova@nemorako.cz

„Staráme se s láskou o největší poklady na světě.“
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CENTRUM NÁVAZNÉ PÉČE

V duchu motta „I stáří si zaslouží péči.“ poskytuje 
péči svým klientům Centrum návazné péče (CNP), 
které působí v rakovnické nemocnici. Poskytuje lé-
čebnou, dlouhodobou a komplexní ošetřovatelskou 
péči pacientům, kteří již nevyžadují akutní péči, ale 
ještě je nelze z důvodu nedostatečné mobility, sebe-
obsluhy nebo jiných důvodů propustit domů. Cílem 
pobytu je doléčení, dosažení kompenzace chronic-
kého onemocnění a zlepšení soběstačnosti. Délka 
pobytu je limitovaná zdravotním stavem. 

V CNP jsou většinou nemocní vyšších věkových sku-
pin, mezi nimiž mají převahu ženy. Pracovníci cen-
tra se snaží, aby obvykle dlouhodobý pobyt byl pro 
pacienty pokud možno co nejméně stresující. Na po-
kojích jsou televizní přijímače, připojení k internetu, 
za pacienty dochází rehabilitační pracovník.

Do centra jsou přijímáni pacienti ve stabilizovaném 
stavu převážně z lůžkových oddělení interny a chi-
rurgie Masarykovy nemocnice, ale také z jiných 
zdravotnických zařízení. Někdy přicházejí po do-
mluvě s praktickým lékařem přímo z domova.  

Kapacita CNP je 52 lůžek, včetně jednoho nad-
standardního jednolůžkového pokoje s koupelnou 
a WC, moderním elektrickým polohovacím lůžkem 
s antidekubitní matrací, lednicí, televizí, wifi, polo-
hovacím křeslem a mnoha dalšími službami, jako je 
například zprostředkování kadeřnice či pedikérky. 
Tyto služby je možné také poskytnout na ostatních 
dvou až pětilůžkových pokojích.

Primář
MUDr. Lenka Charvátová
tel.: 313 525 343,
313 525 347
charvatova@nemorako.cz

Vrchní sestra
Ing. Bc. Ivana Rapčanová
tel.: 313 525 349,
313 525 346
rapcanova@nemorako.cz

„Chronicky nemocný člověk si také zaslouží 
                   důstojné zacházení a tu nejlepší péči.“
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REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

Oddělení poskytuje rehabilitaci pacientům v ambu-
lantní, ale i v lůžkové části nemocnice. Věnuje se jim 
vysoce profesionálně proškolený personál využívající 
velkou škálu moderních technik, které se v posledních 
letech v rehabilitaci používají. Mezi ně například pa-
tří LTV na NFP – PNF, Roswitha Brunkow, Vojtova 
metoda, senzomotorika, metoda Ludmily Mojžíšové, 
McKenzie metoda, lymfodrenáže, techniky měkkých 
tkání a mobilizační techniky, tejpování nebo cvičení 
na balančních plochách nebo SH systém – terapie in-
kontinence.

Ambulantní složka také zahrnuje elektroléčbu s apli-
kací magnetoterapie či ultrazvuku, laserové terapie, so-
lux, kombinovaný přístroj na aplikaci DDM proudů, 
IF proudů, diagnostiku periferních paréz, stimulace 
a elektrogymnastiku. Disponuje také vodoléčbou, kde 

se používají částečné vířivé koupele HK a DK. Nově se 
aplikuje rázová vlna neinvazivním přístrojem Gymna 
ShockMaster a kryoterapie přístrojem pro selektivní 
a kontrolovanou kryogenickou terapii Cryoflow IR.

Spektrum lékařské péče
• vyšetření rehabilitačním lékařem
•  stanovení krátkodobého a dlouhodobého rehabili-

tačního plánu
 • manuální medicína

Ordinační hodiny
objednávání na recepci, tel.: 313 525 232
Po, St, Čt, Pá 7:00–16:00       Út  7:00–16:00

Detašované pracoviště Nové Strašecí 
Po–Pá 7:00–15:30

Lékař rehabilitační  
ambulance
Doc. MUDr.  
Miroslav Tichý, CSc.
tel.: 313 525 497

Vedoucí fyzioterapeut
Miroslava Barčotová, DiS.
tel.: 313 525 497
barcotova@nemorako.cz

„Umíme nemocným účinně pomoci, 
       ale bez jejich spolupráce se neobejdeme.“
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RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Pacientům radiodiagnostického oddělení  
(RDG) slouží špičkový systém i přístroje. 
Od roku 2019 má k dispozici jeden z nejmoder-
nějších ultrazvuků CANON Aplio a450. Podaři-
lo se tak rozšířit spektrum nabízených vyšetření 
třeba o elastografii jater, za kterou museli dří-
ve pacienti dojíždět na jiná pracoviště. Využívá 
také i nejnovější archivační systém Marie Pacs, 
díky němuž se k obrazové dokumentaci svých 
pacientů mohou připojit pomocí webové aplika-
ce i praktičtí lékaři a ostatní externisté.  Systém 
umožňuje také rychlé konzultace se specialisty 
z vyšších pracovišť při diagnostice nebo pláno-
vání dalšího terapeutického postupu.

Oddělení se skládá ze dvou rentgenových praco-
višť, CT a sonografie. Jsou tam prováděna běž-
ná skiaskopická a skiagrafická RTG vyšetření. 
Zajišťuje ultrazvuková vyšetření orgánů dutiny 
břišní, močového ústrojí, cév, prsů a měkkých 
tkání. Ultrazvuk je používán i k cíleným punk-
cím patologických ložisek. CT přístroj Siemens 
SOMATOM Perspective 128 umožňuje celé 
spektrum diagnostických výkonů – vyšetření 
hlavy, krku, hrudníku, břicha, páteře a dle po-
třeby i končetin včetně 3D rekonstrukcí skeletu. 
Ze specializovaných výkonů pak CT enterogra-
fii, virtuální kolonoskopii, angiografická vyšet-
ření tepen, biopsie, drenáže a periradikulární 
terapie.

RDG oddělení se dynamicky rozvíjí, nové me-
tody a vyšetřovací postupy jsou zaváděny prů-
běžně. Lékaři a odborní asistenti se pravidelně 
zúčastňují odborných vzdělávacích akcí, neu-
stále zvyšují svou kvalifikaci a těsně spolupracují 
s kolegy z klinických složek.

Přístrojové vybavení oddělení
Ultrazvuk CANON Aplio a450
Skiaskopická stěna SIEMENS Luminos dRF Max
CT přístroj Siemens SOMATOM Perspective 128
nový pojízdný RTG přístroj MOBILETT Elara Max 
od firmy SIEMENS

Ordinační hodiny
RTG – nepřetržitý provoz
SONO a CT    Po–Pá 7:00–14:00

Primář
MUDr. Viktor Fuchs
tel.: 313 525 391
fuchs@nemorako.cz

Vrchní laborant
Bc. Ivana Kynkalová
tel.: 313 525 393
kynkalova@nemorako.cz

,,Jsme očima těch druhých.“
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ODDĚLENÍ KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

Na vysoce profesionální úrovni provádí vyšetře-
ní oddělení klinických laboratoří (OKL), které 
má úseky biochemie a krevní banky. Zabývá 
se základními a některými specializovanými 
biochemickými a hematologickými vyšetřeními 
vzorků biologického materiálu. Zajišťuje odběry 
biologického materiálu a konzultační služby. Vy-
šetření, která se na oddělení nedělají, zprostřed-
kovává ve spolupracujících smluvních laborato-
řích, zejména skupiny PRIVAMED. 
Krevní banka zajišťuje skladování a distribuci 
transfuzních přípravků pro oddělení nemocnice, 
provádí imunohematologická a předtransfuzní 
vyšetření, vede evidenci dárců krve v regionu 
a zajišťuje odběry krve od dárců ve spolupráci 
s HTO Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
OKL, které má od roku 2013 osvědčení o akre-
ditaci Národního autorizačního střediska pro 
klinické laboratoře ČLS JEP, spolupracuje 
s ostatními odděleními rakovnické nemocnice, 
s praktickými lékaři a ambulantními specialisty 
v regionu. Je v něm zajištěn nepřetržitý provoz 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

OKL
• odběry v odběrové místnosti bez objednání
• bezbariérový přístup
• vyšetření i pro samoplátce
•  transport biologického materiálu z terénu je 

zajištěn
•  výsledky vyšetření poskytuje v tištěné formě, 

elektronicky nebo telefonicky

Další informace o laboratoři a poskytovaných
službách jsou na webových stránkách nemocnice.

Úsek biochemie s hematologií – tel.: 313 525 425
Krevní banka – tel.: 313 525 428

Provoz odběrové místnosti – tel.: 313 525 316 
Po–Pá 6:00–10:00

Provoz odběrového místa v Novém Strašecí
tel.: 313 572 780 
Po–Pá 7:00–9:30

Provoz odběrového místa na poliklinice  
Husovo nám., Rakovník – tel.: 734 603 466 
Po–Pá 6:30–13:30

Vedoucí oddělení
RNDr. Antonín Havel
tel.: 313 525 425, 313 525 375
havel@nemorako.cz

Vedoucí laborantka
Šárka Černá
tel.: 313 525 375
cerna@nemorako.cz

„Bez našich analýz se lékaři ani pacienti neobejdou.“
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PATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Především živým lidem slouží oddělení patologie ra-
kovnické nemocnice. Provádí histologická (bioptic-
ká) vyšetření veškerých tkání a orgánů odebraných 
lidem při operacích a dalších diagnostických i léčeb-
ných výkonech, vyšetření všech endoskopických od-
běrů, cytologická vyšetření punktátů, laváží, nátěrů 
a otiskových preparátů. Cílem této činnosti je sta-
novení diagnózy pacienta, tedy rozpoznání nemoci 
a případné určení příčiny a odhad dalšího průběhu. 
Bioptické vyšetření je často jedinou metodou, která 
určí maligní nebo benigní povahu nádorového one-
mocnění.

Patologie slouží pro celou síť zdravotnických zaříze-
ní skupiny PRIVAMED a další externí dodavatele. 
V souladu s nejmodernějšími požadavky na kvalitu 
práce a bezpečnost pracovníků bylo oddělení patolo-
gie vybaveno přístroji k co největší automatizaci pro-
vozu. Používá barvicí automat pokrývající veškeré 

potřeby základních i speciálních barvicích metod při 
plném objemu zpracovávaného materiálu, zalévací 
parafinovou linku, termostat, regulované vyhřívané 
lázně k natahování tkáňových řezů na podložní sklíč-
ka, vakuový tkáňový procesor, automat na montová-
ní preparátů a další zařízení.

Oddělení patologie provádí přes 7000 bioptických 
vyšetření a přes 200 speciálních cytologických vyšet-
ření ročně.

Oddělení patologie se snaží reagovat na požadavky 
ostatních pracovišť, spolupracuje úzce s pracovišti 
vyššího typu a dbá na plnění podmínek normy ČSN 
EN ISO 15189:2013. Opakovaně se podrobuje dozo-
rovému auditu NASKL II.

Provozní doba
Laboratoř   Po–Pá   6:00 – 14:30
Lékař          Po–Pá   7:30 – 16:00

Vedoucí oddělení
MUDr. Lenka Maroušková
tel.: 313 525 251
marouskova@nemorako.cz

Vedoucí laborantka
Leona Jedličková, Dis.
tel.: 313 525 372
jedlickova@nemorako.cz

„Pro živé jsme nepostradatelní.  
      A většinu času věnujeme právě jim.“
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TECHNICKÉ ODDĚLENÍ,
DOPRAVA RANĚNÝCH,

NEMOCNÝCH A RODIČEK

Technické oddělení zajišťuje kompletní technický 
servis pro celou nemocnici. Do jeho náplně patří 
správa nemovitostí i pozemků, vozového parku, 
údržba zeleně, modernizace prostor i jednotlivých 
technologií, všechny druhy údržby a oprav, instala-
ce, provoz telefonních linek, zařízení jednotlivých 
oddělení, energie, péče o stroje, přístroje, nástroje, 
zajištění provozu všech výtahů, stanice medicinál-
ních plynů, vlastní FVE, odpadové hospodářství, 
vytápění nemocnice apod. Připravuje také nové 
investiční akce, navrhuje technické i provozní vize 
společnosti. V posledních letech se aktivně podílí 
na plánované postupné revitalizaci celého areálu 
Masarykovy nemocnice. 

 „Zajistíme, opravíme, dovezeme, převezeme, poradíme. 
          Jsme tým mnoha profesí.“ 

Technický náměstek 
Jan Douša
tel.: 313 525 455
dousa@nemorako.cz

Vedoucí DRNR
Vlastimil Steinbach
tel.: 313 525 263
technici@nemorako.cz

Úsek dopravy raněných, nemocných a rodiček 
(DRNR) zajišťuje servis, provoz a logistiku sanitních 
vozů, včetně dispečinku. Provádí i mezinemocniční 
transfery. Své služby poskytuje na území Rakovníka 
a okolí. Pokud pacient má, popř. i nemá nárok na sa-
nitku a potřebuje dopravit k lékaři, jsou mu pracovníci 
úseku k dispozici. DRNR je i součástí i Integrovaného 
záchranného systému Středočeského kraje. Výjezdové 
stanoviště našich vozů je přímo v areálu Masarykovy 
nemocnice. Vozový park se aktuálně skládá z 12 vozů 
značky Renault a Volkswagen. Během posledních tří 
let se vozový park postupně obnovuje. Sanitky najedou 
ročně stovky tisíc kilometrů, v loňském roce to bylo 
více než 637 tisíc kilometrů.

STRAVOVACÍ PROVOZ

Nemocnice má vlastní stravovací provoz, který dodává 
jídlo na celý den pro lůžkovou část nemocnice. Vaří 
také pro veškerý personál nemocnice i pro externí od-
běratele. Denně vydá včetně diet zhruba 450 obědů. 
Stravování je v souladu s platnými předpisy ČR a EU. 
Na skladbu pokrmů dohlížejí nutriční terapeutky, 
které docházejí na oddělení a zajišťují tak dietetickou 
a nutriční péči o pacienty a věnují se i vzdělávání ne-

mocných přímo na pokojích. Pokrmy včetně diet při-
pravuje tým kuchařů podle nejnovějších gastronomic-
kých pravidel a požadavků. Skladba jídel je vyvážená 
tak, aby uspokojila všechny věkové kategorie strávní-
ků. Velký důraz se klade na dostatek zeleniny, bílého 
masa a ryb. Recepty pokrmů se pravidelně obměňují 
a kuchyně se snaží vařit zajímavá, netradiční jídla, na-
příklad s bulgurem nebo pohankou. 

Vedoucí
Zdeňka Vágnerová
tel.: 313 525 277
jidelna@nemorako.cz

„Největší zájem je 
o klasiku, svíčkovou nebo 
rajskou a kuřecí řízky  
se salátem. Těch je někdy 
objednáno i 250.“ 
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ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA

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

Nabízíme
• vstřícné doplatky u léků na předpis
• bezplatné konzultace a poradenství
• objednání a výdej neregistrovaných léčiv
• výdej zdravotnických prostředků
• prodej volně prodejných léčiv a doplňků stravy
• měření krevního tlaku
• prodej dioptrických brýlí

• prodej předoperačních punčoch
• prodej zdravé výživy (kaše, nápoje atd.)
• prodej parfémů značky Verset
• věrnostní program pro stálé klienty

Otevírací doba    Po–Pá 7:30–16:30

Vedoucí lékárník
Mgr. Yvona Šilerová
tel.: 313 525 310
silerova@nemorako.cz

„V minulosti bývala lékárna 
voňavým místem plným 
tajemství. Časy se mění, ale 
naším přáním stále zůstává, 
aby lidé z lékárny odcházeli 
s léky, které jim pomohou 
navrátit zdraví. Vybaveni 
radami a s pocitem,  
že bude zase dobře.“
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SEZNAM ODBORNÝCH
AMBULANTNÍCH PRACOVIŠŤ

Masarykova nemocnice provozuje také i odborné ambulance na Poliklinice v Novém Strašecí.

Masarykova nemocnice,  
Rakovník
Praktický lékař
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

Poliklinika Nové Strašecí, 
Čs. armády 414
Praktický lékař
MUDr. Václav Češka
tel.: 313 572 780

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

Poliklinika Nové Strašecí, 
Čs. armády 414
Interní ambulance
MUDr. Nina Stehlíková
tel.: 313 512 053

St    8:00–15:30
Čt   8:00–12:00

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
tel.: 313 572 238
Pá    7:00–11:00

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

Po    7:30–15:00
Čt    12:30–15:00
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MULAČOVA NEMOCNICE

Mulačova nemocnice, která je od roku 2014 členem 
skupiny PRIVAMED, nabízí své zdravotní služby jako 
soukromé zařízení už 28 let. „Stala se první soukro-
mou nemocnicí v České republice v novodobé historii 
a navázala na tradici závodní nemocnice Škodových 
závodů,“ řekl jednatel a ředitel Mulačovy nemocnice 
Ing. Jaroslav Zimmermann. Zároveň připomenul his-
torii zařízení, které založil před více než 90 roky ope-
ratér a porodník MUDr. Jan Mulač jako léčebný ústav 
pro chirurgii a porodnictví a které před válkou patřilo 
mezi nejmoderněji a kompletně zařízená zdravotnická 
pracoviště v zemi.

Mulačova nemocnice na jeho odkaz důstojně nava-
zuje. Postupně se rekonstruuje a modernizuje. Mezi 
nevýznamnější investiční akce patří bezesporu např. 
nová fasáda celé budovy, vybudování CT pracoviště, 
které zde dosud nebylo, následné vybudování multio-
borové JIP v nových prostorech a zřízení nového od-
dělení NIP o 10 lůžkách, vybudování zázemí lékařům 
v podobě nových lékařských pokojů a modernizace 
sociálního zařízení šaten sester. Neméně významnou 
akcí byla ale určitě rekonstrukce a vybudování nových 
samostatných komfortních porodních sálů a střešní 
nástavba gynekologicko-porodnického oddělení, díky 
které došlo k rozšíření oddělení a jeho lůžkové kapaci-
ty o 7 pokojů se 13 lůžky. Poslední dvě akce význam-
ně pomohly k nárůstu počtu porodů i obrovskému 
zájmu maminek rodit v Mulačově nemocnici. Počet 

porodů se rok od roku zvyšuje, v roce 2019 porodnice 
zaznamenala rekord s 937 novorozenci. Byl to nejlep-
ší výsledek za posledních 25 let. Postupně jsou také 
rekonstruovány všechny ambulance. V první řadě se 
jednalo o trakt chirurgických ambulancí v přízemí vč. 
zákrokového sálku, dále pak ordinace gastroenterolo-
gie včetně vyšetřoven a pokračují další. Na jaře roku 
2019 byla zrekonstruována vodoléčba rehabilitační-
ho oddělení, která se taktéž mimořádně vydařila. Ne-
mocnice nezapomíná ani na své provozně-technické 
zázemí, kde postupně došlo ke kompletní výměně 
výměníkové stanice a záložního zdroje napájení ne-
mocnice. V komplexu nemocnice byl instalován pro-
tipožární systém včetně oddělovacích protipožárních 
dveří, což významně zlepšilo protipožární bezpečnost 
budovy nemocnice.

Nemocnice rovněž průběžně a postupně obměňuje 
přístrojové vybavení napříč nemocnice, příkladem 
může být soubor plicních ventilátorů, centrální mo-
nitoring životních funkcí na všech lůžkách oddělení 
JIP a NIP. Dále multioborové operační stoly a sestavy 
pro operační laparoskopie, artroskopie a hysterosko-
pie nebo třeba digitální počítačová EKG a holteriza-
ce, sonografické přístroje a nejrůznější instrumentária 
napříč obory.

Do budoucna se naši pacienti mohou těšit napří-
klad na modernizaci všech pokojů a jejich sociálních  
zázemí. 



9392

M
u

la
čo

va
 n

em
o

cn
ic

e

Historie Mulačovy nemocnice

Vznik Mulačovy nemocnice se datuje do roku 1927, 
kdy ji v Plzni na Borech založil  MUDr. Jan Mulač 
jako soukromý léčebný ústav v původně obytném 
domě ve Dvořákově ulici. Tehdy se v ní nacházelo 
22 lůžek, operační sál a porodnice. Nemocnici její za-
kladatel řídil až do svého zatčení nacisty v roce 1944. 
Po válce se do čela nemocnice opět vrátil a setrval v ní 
až do jejího znárodnění v roce 1948. V následujících 
třech letech sloužil objekt pro potřeby Státní fakultní 
nemocnice. V lednu 1952 nemocnici převzal Závodní 
ústav národního zdraví plzeňské Škodovky a Plzeňáci 
o ní mluvili jako o „Škodovácké“ nemocnici. V roce 
1959 se rozšířila o přístavbu nového podlaží a dal-
ší budovy. Tehdy disponovala už 150 lůžky a měla 
také interní oddělení. V roce 1992 se stala Mulačova  

nemocnice, na základě restitučních nároků a částeč-
né delimitace z MÚNZ, první soukromou nemocnicí 
v České republice.

MUDr. Jan Mulač
Jan Mulač (1891–1951) se narodil ve Skořicích 
na Rokycansku. Promoval v roce 1920. Kvalifikaci 
získal na chirurgické klinice prof. Kukuly, na porod-
nické klinice prof. Piťhy, ženské klinice prof. Jerieho 
a v plzeňské nemocnici. V roce 1927 vybudoval Sana-
torium dr. Mulače a řídil je až do roku 1944, kdy ho 
na udání zatklo gestapo. Zachránil ho konec války. 
Byl to velký patriot, a proto dal v roce 1940 na vlastní 
náklady opravit požárem poškozený skořický kostel 
včetně oltářů a pořídil nový zvon.

Mulačova nemocnice

– 173 lůžek

– 10 oddělení, z toho 7 lůžkových

– 16 odborných ambulancí

– 57 lékařů na HPP

–  218 osob z řad nelékařského zdravotnického  
personálu na HPP 

V roce 2019

– hospitalizováno 6 795 pacientů

– provedeno 4 482 operací

– ambulantně ošetřeno 27 755 pacientů

– narozeno 937 dětí

Provozovatel nemocnice:  
Mulačova nemocnice s.r.o.
sídlo: Plzeň, Dvořákova 1207/17
IČ: 25202189, DIČ CZ699002873
Bank. spojení: GE Money Bank Plzeň
Č.ú.: 174-816604464/0600
registrována u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 7950

VEDENÍ NEMOCNICE
  

Jednatel a ředitel  
nemocnice 

Ing. Jaroslav Zimmermann
tel.: 377 677 200
sekretariat@mulacovanemocnice.cz

Hlavní sestra

Bc. Edita Krňoulová
tel.: 377 677 222
ekrnoulova@mulacovanemocnice.cz

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

KONTAKTY 
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CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Chirurgické oddělení poskytuje ambulantní a lůž-
kovou péči pacientům vyžadujícím chirurgickou, 
ortopedickou či urologickou léčbu. Zajišťuje široké 
spektrum operačních výkonů ve dvou centrálních 
operačních sálech. Menší zákroky, především od-
stranění kožních a tukových nádorů, lékaři provádějí 
ambulantně v zákrokovém sálku. Oddělení disponuje 
moderními přístroji, díky nimž je operativa na velmi 
vysoké úrovni. Oddělení má k dispozici laparoskopii, 
peroperační skiaskopii na C ramenu, hamonický skla-
pel, LigaSure skalpel a přístroj na detekci sentinelové 
uzliny. Od příštího roku nabídne zcela unikátní me-
todu k odstranění křečových žil, kterou před 10 lety 
vymysleli ve Spojených státech.. 

Přehled poskytovaných výkonů
Chirurgické operace
•  cévní chirurgie, operace křečových žil - patříme 

mezi pracoviště s největší operativou v republice, 
dále rekonstrukční cévní chirurgie periferních kon-
četinových tepen

•  zakládání A-V píštělí
•  společně s rengenology provádíme i peroperační 

hybridní výkony
•  laparoskopické operace 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 mo-
derních zpevňujících sítěk, operace slepého střeva, 
benigních onemocnění konečníků – hemoroidů, ab-
scesů, píštělí, trhlin řitních aj.

• operace 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

Primář
MUDr. Zdeněk Anděl
tel.: 377 677 166
zandel@mulacovanemocnice.cz

Zástupce primáře
MUDr. Ivan Vlasák
tel.: 377 677 123
ivlasak@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra  
chirurgie I
Šárka Kuthanová
tel.: 377 677 164
skuthanova@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra  
chirurgie II
Kamila Marková, DiS.
tel.: 377 677 165
kmarkova@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra
chirurgických ambulancí
Jiřina Matasová
tel.: 377 677 154
jmatasova@mulacovanemocnice.cz

„Snažíme se zavádět nové 
metody léčby, například 
využíváme larvoterapii. 
Díky této metodě se nám 
v poslední době podařilo 
zahojit již několik pacientů 
s cirkulárními bércovými 
vředy trvajícími až 20 let.“

Lůžkové oddělení
Dvě lůžkové stanice chirurgie I a chirurgie II mají k dispozici 
60 lůžek se dvěma nadstandardními pokoji. Pacienti vyžadují-
cí intenzivní péči jsou hospitalizováni 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 – Urgentní příjmová  
a úrazová ambulance
tel.: 377 677 155
Ordinační hodiny nepřetržitý provoz

Ambulance č. III – Příjmová ambulance
tel.: 377 677 158
Ordinační hodiny Po–Pá 7:00–14:00

Cévní ambulance
prim. MUDr. Zdeněk Anděl, tel.: 377 677 104
Ordinační hodiny
Út 9:00–12:00, St 10:00–12:00

Urologie
as. MUDr. Jiří Klečka Ph.D., MBA
tel.: 377 677 104
MUDr. Jan Flek
tel.: 377 677 158
Ordinační hodiny
Po 7:00–14:00  MUDr. Jiří Klečka PhD.
Út 7:30–12:00  MUDr. Jiří Klečka PhD.
St 7:00–14:00  MUDr. Jan Flek

Mamologie
MUDr. Martina Štíchová
tel.: 377 677 156
Ordinační hodiny
Po 12:30–15:30
Út 12:30–14:30
Čt 12:30–16:30

Proktologická poradna
MUDr. Ivan Vlasák
tel.: 377 677 158
ivlasak@mulacovanemocnice.cz
Ordinační hodiny
Čt 13:00 – 15:30
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ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

Ortopedické oddělení zajišťuje konzervativní i ope-
rační léčení nemocí a úrazů pohybového aparátu. 
Léčí degenerativní a zánětlivá onemocnění kloubů 
i páteře, poúrazové stavy horních i dolních konče-
tin. Operační léčbu u dospělých zajišťuje v plné šíři,  
neoperuje děti, nemocné s onkologickými onemocně-
ními pohybového aparátu a neprovádí operace páteře.

Operační výkony
• endoprotézy kyčelního, kolenního kloubu
• artroskopie ramene, kolene, hlezna
•  operace tenisového a oštěpařského lokte, úžinový 

syndrom loketního nervu
•  nápravné operace dolního konce vřetenní kosti, sta-

bilizace dolního skloubení kostí předloktí
•  osteosyntéza pakloubu člunkové kosti ruky, plastiky 

poraněných šlach prstů ruky
•  operace statických vad nohy – podélně i příčně plo-

chá noha, vbočený palec
•  artrodéza – ztužení – hlezenního kloubu a drob-

ných kloubů ruky, nohy i zápěstí
• plastika a úponové bolesti Achillovy šlachy
•  osteosyntézy zlomenin na horní a dolní končetině – 

hřebování, dlahové techniky

Endoprotézy
Ortopedické oddělení používá protézy užívané ve vy-
spělých evropských státech od renomovaných výrob-
ců. Čekací doby se snaží zkrátit na několik měsíců.

U kyčelního kloubu implantuje buď cementovanou, 
částečně cementovanou tzv. hybridní, nebo necemen-

tovanou náhradu. Umělý kloub tvoří polyetylenová či 
kovová jamka s polyetylenovou vložkou a kovová či kera-
mická hlavička titanové náhrady stehenní kosti. U kolen-
ního kloubu užívá komponenty cementované, náhrada 
dolního konce stehenní kosti je kovová, náhrada horního 
konce holenní kosti je kovová s vložkou z polyetylénu. 

U kolenního kloubu implantuje i částečnou náhradu ko-
lene, tzv. „poloviční“ – jednoprostorové – koleno. 

Artroskopie
Je to miniinvazivní operační technika kloubů. Do klou-
bu lékaři zavádí z bodového kožního řezu optiku s ka-
merou a z druhého rovněž bodového vstupu operační 
nástroje. Kloub naplní tekutinou pomocí tlakové pum-
py. V rameni se stabilizuje uvolněné kloubní pouzdro 
pomocí speciálních „kotviček“, např. po opakovaných 
vykloubeních ramene. Prostor pod nadpažkem ošetřu-
jí při útlaku šlach rotátorovými manžetami. Odtržená 
rotátorová manžeta se ukotvuje v kombinaci s otevře-
ným chirurgickým přístupem.

V koleni se ošetřuje prasklý meniskus buď jeho částeč-
ným odstraněním, nebo jeho sešitím, provádí se ná-
hrada prasklého předního zkříženého vazu, ošetřuje 
se chrupavka dolního konce stehenní kosti, stabilizuje  
se patela (jablíčko) po opakovaných dislokacích po úra-
zech nebo při vrozené tvarové vadě.

Artroskopie hlezenního kloubu je indikována při po-
ruchách chrupavky kladky hlezenní kosti po úrazech 
nebo při kostních výrůstcích – osteofytech.

Primář
MUDr. Ilja Topinka
tel.: 377 677 210
itopinka@mulacovanemocnice.cz

Zástupce primáře 
MUDr. Josef Žán
tel.: 377 677 210
jzan@mulacovanemocnice.cz 

Staniční sestra 
Jiřina Matasová
tel.: 377 677 154
jmatasova@mulacovanemocnice.cz

„Navracíme kloubům 
pohyblivost.“

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

Ordinační hodiny
Po 10:00–12:00 MUDr. Josef Žán
Út 8:30–13:00 MUDr. Ilja Topinka
St 10:00–14:00 MUDr. Ilja Topinka a MUDr. Josef Žán
Čt 8.30–13:00 MUDr. Ilja Topinka
Pá 8:00-12:00 MUDr. Miloš Mečír 

Sonografie dětských kyčlí
doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
zajišťuje na Novorozeneckém oddělení  
Mulačovy nemocnice
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GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ
ODDĚLENÍ

Gynekologicko-porodnické oddělení zajišťuje kom-
plexní lůžkovou a ambulantní péči, která zahrnuje 
prevenci, diagnostiku, konzervativní a chirurgickou 
péči o nemoci ženského pohlavního ústrojí, dohled 
na ženu a plod po celé období fyziologického a ri-
zikového těhotenství, porodu a šestinedělí. Gyne-
kologicko-porodnický tým tvoří lékaři, operatéři 
a porodníci s dlouholetými zkušenostmi v oboru 
a klinickou praxí: primář oddělení MUDr. Zdeněk 
Knaizl, MUDr. Pavel Chaloupka, MUDr. Martin 
Pešek a MUDr. Michal Kapoun. Dále oddělení také 
rozvíjí spolupráci s renovovanými gynekology a ope-
ratéry z Plzně, mezi něž patří například MUDr. Zde-
něk Kestřánek, MUDr. Jiří Andrle, MUDr. Eva 
Laňová, MUDr. Michaela Blažková, MUDr. Libor 
Anděl, MUDr. Adam Hudec a MUDr. Jan Vileta.  
Na oddělení se provádějí všechny běžné malé i velké 
gynekologické výkony a operace (interrupce, koni-
zace, kyretáže, hysteroskopie, laparoskopické opera-
ce diagnostické i léčebné, odstranění dělohy, břišní 
operace, operace sestupu děložních stěn, poševních 
stěn, plastické operace hráze apod.). Počtem urogy-
nekologických operací se pracoviště řadí mezi přední 
pracoviště v rámci celé České republiky. Zaměřuje 
se i na operační léčbu ženské neplodnosti ve spo-
lupráci se specialistkou na reprodukční imunologii 
prof. MUDr. Ulčovou-Gallovou, DrSc. Provádí la-
paroskopickou diagnostiku a léčbu sterilit, hystero-
skopické výkony s odběrem NK buněk děložní sliz-
nice u imunologických příčin sterilit. Oddělení má 
k dispozici 2 operační sály a zákrokový sálek. Budou-
cí maminky mají k dispozici dva komfortní porodní 

pokoje. Pacientky gynekologie mohou využít 5 nadstandard-
ních pokojů (3 jednolůžkové a 2 dvoulůžkové) v nové nástavbě 
na střeše nemocnice, které jim začaly sloužit v roce 2017.

Prováděné výkony
•  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 47 lůžky a 5 nadstandardními pokoji. 
Lůžkové oddělení gynekologie zajišťuje komplexní lékařskou 
a ošetřovatelskou péči o klientky s rizikovým těhotenstvím 
a o klientky, u nichž se objevily komplikace související s gra-
viditou (krvácení v graviditě, hrozící potrat nebo předčasný 
porod, poruchy růstu plodu, vysoký krevní tlak, preeklamp-
sie, infekce močových cest apod.) a o pacientky po gynekolo-
gických operačních zákrocích.
Zrekonstruované oddělení šestinedělí zajišťuje komplexní 
lékařskou a ošetřovatelskou péči o klientky po spontánním 
vaginálním porodu, pooperační péči po císařském řezu 
a po komplikovaných porodech. Všechny pokoje na oddělení 
šestinedělí jsou roomingové. 

Primář
MUDr. Zdeněk Knaizl
tel.: 377 677 181
zknaizl@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra oddělení
Jana Berková
tel.: 377 677 183
jsimlova@mulacovanemocnice.cz

„Poskytujeme kvalitní  
lékařskou péči nejen ženám,  
ale i jejich novorozeným dětem.“

Porodní sál
Vedoucí porodních sálů – MUDr. Michal Kapoun
tel.: 377 677 182, mkapoun@mulacovanemocnice.cz

Moderní a špičkově vybavené porodní pokoje nabízejí mamin-
kám maximální pohodlí a péči v době porodu. Intimní chvíle 
mohou trávit s tatínkem přímo na pokoji, který nabízí i mnoho 
vymožeností k usnadnění porodu, jeho součástí je i komfortní 
vybavení pro novorozené miminko. Nedílnou součástí oddělení 
je nabídka předporodních kurzů či jednorázového informativ-
ního setkání. 

Ambulance
Ambulance gynekologicko-porodnického oddělení jsou vyba-
veny moderními přístroji špičkové úrovně, jako například foto- 
stereokolposkopem, 3D/4D ultrazvukovým přístrojem nové ge-
nerace, oba s pacientským náhledem a digitálním záznamem.

Gynekologická ambulance všeobecná
Zajišťuje preventivní gynekologickou péči, indikace k operacím 
včetně pooperačních kontrol, poradnu pro těhotné a rizikové 
těhotenství, USG včetně 3D/4D vyšetření plodu, CTG, konzi-
liární vyšetření.
prim. MUDr. Zdeněk Knaizl 
MUDr. Michal Kapoun

Staniční sestra  
porodního sálu
Mgr. Kateřina Vošahlíková
tel.: 377 677 182
kvosahlikova@mulacovanemocnice.cz

MUDr. Ruslan Botsyurko 
MUDr. Josef Reindl
MUDr. Barbora Hofmanová
MUDr. David Luňák
MUDr. Adam Hudec
MUDr. Zuzana Zrostlíková
MUDr. Dana Holečková 
MUDr. Radim Skalka 
MUDr. Eva Laňová
tel.: 377 677 185
Ordinační hodiny
Po 7:00–15:00, akutní případy nepřetržitě

Gynekologická ambulance  
specializovaná
Zajišťuje laparoskopickou poradnu, hyste-
roskopickou poradnu, urogynekologickou 
poradnu a poradnu pro onemocnění dělož-
ního hrdla a zevních rodidel.
MUDr. Pavel Chaloupka
MUDr. Martin Pešek
tel.: 377 677 209
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. Má k dispozici 20 lůžek, nastávající 
maminky přijímá k porodu bez objednání od 36. týd-
ne těhotenství. K dispozici mají služby nemocnice, 
jako jsou laboratorní vyšetření po 24 hodin denně, 
RDG, rehabilitace a sonografie – vč. vyšetření kyčel-
ních kloubů. Samozřejmostí je po porodu screening  
sluchu pomocí přístroje na měření otoakustických 
emisí a vyšetření zraku – vrozeného šedého zákalu. 
Zcela nově začala letos na oddělení působit v rámci 
dalšího zkvalitňování péče o novorozence fyziotera- 
peutka Bc. Eva Vondráková. Navštěvuje maminky 
po porodu na pokojích šestinedělí se speciální tera-
peutickou panenkou. Na ní jim ukazuje, jak mani-
pulovat s miminkem, aby podpořily jeho správný 
pohybový vývoj. Mulačova nemocnice se také připo-
jila k iniciativě podporující včasný záchyt kritických 
vrozených vad u novorozenců. Zakoupila monitor 
vybavený nejmodernější technologií a softwarem. 

Dětské odborné ambulance
tel.: 377 677 136
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 antia-
lergické léčbě, kontroly adolescentů s vyšším krevním 
tlakem, dále se věnují onemocnění ledvin a močových 
cest, dětem s pomočováním – nová léčba a diferenci-
álně diagnostikované komplikované klinické obrazy. 
Během ordinační doby jsou ambulanci k dispozici bio-
chemická, sonografická, RDG a jiná vyšetření. 

K péči o děti z rodin alergiků patří i nadační aktivity, to 
znamená organizování léčebných klimatických pobytů 
ve Slovenské republice a v Chorvatsku, které se letos 
uskutečnily už po dvaadvacáté za pomoci Plzeňského 
kraje, ÚMO Plzeň 3 a Nadace Olgy Havlové. Orga-
nizace je propojena s obecně prospěšnou společností 
„Dětské klimatické pobyty“, která zajišťuje již více než 
18 let léčebné pobyty pro děti s astmatem, ekzémy a re-
cidivujícími záněty průdušek. Jejich zaměření je zcela 
odlišné od jiných akcí včetně akcí pojišťoven. Jsou to 
pobyty dětí s astmatem a ekzémy v Chorvatsku na Ist-
rii a ve Slovenské republice v oblasti Liptovského Jána 

Primář
MUDr. Eva Dortová
tel.: 377 677 191
edortova@mulacovanemocnice.cz

Zástupce primáře
MUDr. Jiří Liška, CSc.
tel.: 377 677 191
jliska@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra 
Bc. Lubica Jakešová
tel.: 377 677 190
ljakesova@mulacovanemocnice.cz

„Novorozenec patří  
do náruče maminky.“

s využitím termálních koupališť, Nízkých i Vysokých 
Tater a blízkých jeskyní. Pobyty jsou dotovány. Děti 
je tráví v přítomnosti rodičů. 

Ordinační hodiny
Po 13:00–14:30 MUDr. Jiří Liška, CSc.
•  kontroly ne zcela fyziologických novorozenců 

po propuštění do domácího prostředí
•  kontroly novorozenců z rodin alergiků 

po antialergické léčbě
• kontroly adolescentů s vyšším krevním tlakem

Út 13:00–15:00 MUDr. Eva Dortová
• novorozenecká poradna
•  problematika novorozeneckého a kojeneckého 

věku, konzultace o psychomotorickém vývoji, 
eventuálně indikace k vývojové péči

Čt 13:00–16:30 MUDr. Jiří Liška, CSc.
• onemocnění ledvin a močových cest
• děti s pomočováním – nová léčba
•  diferenciálně diagnostikované komplikované 

klinické obrazy – nabídka pro praktické lékaře

Všechna miminka jsou před propuštěním do domácí 
péče vyšetřena, protože včasný záchyt kritické srdeční 
vady vede k ochraně novorozenců, rodičů i personá-
lu novorozeneckých oddělení. V nemocnici také nově 
funguje konzultační poradna, která pomáhá rodičům 
řešit problematiku neprospívajících miminek, potíže 
v psychomotorickém vývoji dítěte, problémy s kojením 
a další záležitosti. Pravidelně pořádá setkání s budou-
cími rodičkami. Oddělení se postupně modernizuje, 
například letos v srpnu byla dokončena rekonstrukce 
zázemí oddělení včetně observačního novorozenecké-
ho pokoje. Mimo jiné se novorozenecké oddělení dlou-
hodobě specializuje na vyšetření alergií z pupečníkové 
krve na přítomnost alergických protilátek imunoglo-
bulin E (IgE). 
V letošním roce vyšla  MUDr. Jiřímu Liškovi v rámci 
celostátní vědecké literatury publikace na toto téma 
s názvem Klinická alergie dětského věku – Význam 
stanovení imunoglobulinu IgE v pupečníkové krvi 
ve vztahu k problematice alergie v dětském věku. 
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INTERNÍ ODDĚLENÍ

Ambulantní pracoviště
Interní ambulance I
Ošetřuje akutní pacienty a provádí předoperační 
vyšetření. 
MUDr. Tomáš Dušek
MUDr. Petr Koutník
sestra Radka Kůrková
tel.: 377 677 132

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

Interní ambulance II
Slouží pro objednané pacienty.

MUDr. Jana Trávníčková
sestra Mgr. Jana Červená
tel.: 377 677 136

Ordinační hodiny     
Po–Pá 8:00–13:00 

Diabetologická ambulance
Pečuje o pacienty s diabetem 1. a 2. typu.
MUDr. Vlastimil Boreček
vborecek@mulacovanemocnice.cz
sestra Petra Nováková
tel.: 377 677 133
Ordinační hodiny   
Po–Pá 8:00–14:00

Revmatologická ambulance
Poskytuje komplexní diagnostickou  
a léčebnou péči v oboru revmatologie.  

MUDr. Tereza Vyhnánková
sestry Petra Lavičková, Lydie Seidlová 
tel.: 377 677 139

Ordinační hodiny     
St 8:00–15:00

Primář
MUDr. Daniela Čepeláková
tel.: 377 677 211
dcepelakova@mulacovanemocnice.cz

Zástupce primáře
MUDr. Petr Anderle
tel.: 377 677 131
panderle@mulacovanemocnice.cz

Vedoucí sestra 
Bc. Jana Hudecová, MBA
tel.: 377 677 127
jhudecova@mulacovanemocnice.cz

„Udělejte si čas 
na své zdraví dříve, 
než budete nuceni si udělat čas 
na svou nemoc.“

Kardiologická ambulance 
Specializuje se na nemocné 
s onemocněním srdce, provádí 
holterovskou monitoraci krevního tlaku, 
EKG a ECHO srdce. 

MUDr. Petr Anderle
panderle@mulacovanemocnice.cz
sestra Blanka Kopsová
tel.: 377 677 135

Ordinační hodiny
Po–Pá 6:45–7:30 (odběry krve)
 8:00–9:00 (ECHO srdce)
 9:00–12:00 (ordinace)
 12:30–14:00 (Holter TK, EKG)

Interní oddělení pečuje o pacienty s nemocemi ši-
rokého spektra oboru vnitřního lékařství. Jedná se 
zejména o pacienty s onemocněním kardiovaskulár-
ního systému, dekompenzované diabetiky s orgáno-
vými komplikacemi, nemocné s chorobami plic, ale 
i zažívacího traktu a ledvin. U polymorbidních kom-
plikovaně stonajících nemocných zajišťuje předope-
rační přípravu před velkými chirurgickými a ortope-
dickými výkony, včetně přípravy nutriční.

Při péči o pacienty v těžkém stavu (sepse, těžké formy 
srdečního selhání, hemodynamicky významné plicní 

embolie, život ohrožující poruchy srdečního rytmu), 
kteří vyžadují intenzivní péči, spolupracuje interní 
oddělení s multioborovou centrální JIP Mulačovy 
nemocnice. V prostředí C-JIP jsou také prováděny 
plánované elektrické kardioverze. 

Lůžkové oddělení
V lůžkové části oddělení je 38 lůžek s jedním nadstan-
dardním pokojem s možností přistýlky pro rodinného 
příslušníka, vlastním sociálním zařízením a televizí.
tel.: 377 677 130

Gastroenterologická ambulance
Zajišťuje endoskopická vyšetření GIT, endoskopické výkony.
MUDr. Jarmila Hamáčková
jhamackova@mulacovanemocnice.cz
MUDr. Ivan Vlasák
ivlasak@mulacovanemocnice.cz
sestry Petra Lavičková, Lydie Seidlová
tel.: 377 677 139
Ordinační hodiny
MUDr. Jarmila Hamáčková
• endoskopické výkony (objednaní pacienti):
Po, St, Čt, Pá 7:15–12:30
Út akutní výkony
• ambulantní kontroly:
Po, St, Čt, Pá 13:00–14:30     Út  7:30–14:30

MUDr. Ivan Vlasák          Út  8:00–13:30
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CENTRÁLNÍ JEDNOTKA 
INTENZIVNÍ PÉČE

Centrální jednotka intenzivní péče (C-JIP) zajišťuje 
péči o nemocné v akutních stavech a po náročněj-
ších operačních výkonech jak interních, tak operač-
ních oborech, u kterých dochází k bezprostřednímu 
ohrožení životních funkcí nebo jejichž selhání nelze 
v průběhu onemocnění vyloučit. Ve spolupráci s lé-
kaři interního oddělení zabezpečuje péči o nemocné 
s akutním srdečním onemocněním, s metabolickým 
rozvratem.
C-JIP také pečuje o pacienty po závažnějších ope-
račních výkonech ve všech oborech nemocnice. Při 
akutních kardiologických problémech úzce spolu-
pracuje s koronární JIP jednotkou Fakultní nemoc-
nice v Plzni. Má k dispozici 7 monitorovaných lůžek, 
4  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 

•  umělá plicní ventilace

•  komplexní parenterální výživa periferním 
i centrálním žilním přístupem

•  komplexní enterální výživa nasogastrickou nebo 
nasojejunální sondou pomocí enterální pumpy

Vedoucí  lékař
MUDr. Jan Beneš
tel.: 377 677 145
jbenes@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra 
Pavlína Follprechtová
tel.: 377 677 150
pfollprechtova@mulacovanemocnice.cz

„Když potřebujete, dýcháme za vás.“
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ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ  
INTENZIVNÍ PÉČE (NIP)

Oddělení následné intenzivní péče (NIP) vzniklo v ne-
mocnici zcela nově v roce 2016. Poskytuje dlouhodobou 
intenzivní péči o základní životní funkce u těch nemoc-
ných, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém 
onemocnění, neobnovila se některá ze životních funkcí 
a nadále vyžadují podporu základních životních funkcí, 
nejčastěji pokračování umělé plicní ventilace. Oddělení 
disponuje celkem 10 lůžky, z toho 8 ventilovanými a an-
tidekubitálními. Hlavním posláním oddělení je bezpečné 
a v závislosti na stavu nemocného rychlé odpojení paci-
enta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdra-
votního stavu.

Kritéria pro přijetí pacienta 
na NIP
•  je po kritickém onemocnění 

ve stabilizovaném stavu, napojen na umělou 
plicní ventilaci

•  neobnovila se plně jedna či více životních 
funkcí

•  přichází z intenzivního lůžka  
(ARO nebo JIP)

Vedoucí lékař
MUDr. Magdalena Rogozov
tel.: 377 677 160
mrogozov@mulacovanemocnice.cz

Staniční sestra
Romana Ungrová
tel.: 377 677 160
rungrova@mulacovanemocnice.cz

„Naším posláním je poskytování kvalitní a důstojné péče. 
Cílem je spokojený pacient a jeho rodina. Děláme vše proto, 
abychom pacientům pomohli vrátit se domů.“
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ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ 
ODDĚLENÍ A CENTRÁLNÍ  

OPERAČNÍ SÁLY

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) zajiš-
ťuje podání různých forem znecitlivění pacientům 
na operačních sálech. Využívá k tomu různé druhy 
anestézií.  Na vyžádání podává anestezii při porodech 
a následném ošetření rodiček – při takzvaných bez-
bolestných porodech. Pro spokojenost pacienta a jeho 
brzké propuštění má minimalizace bolesti zcela zá-
sadní význam. Toho ARO dosahuje použitím moder-
ních účinných léků, jejich individuálním dávkováním 
pacientovi, prevencí jejich nežádoucích účinků a také 
použitím nových účinnějších postupů. Pacienti ve vel-
ké většině prožívají pooperační den takřka bez bolesti 
a nevolnosti.  Lékaři oddělení ARO se rovněž podí-
lejí na provozu Centrální jednotky intenzivní péče. 
V roce 2019 lékaři oddělení podali zhruba 4000 anes-
tezií. Pracoviště od letošního roku disponuje akreditací 
v oboru anestezie a intenzivní medicíny. 

Typy anestezie
Anestezie celková (narkóza) – zajišťuje bezbo-
lestný průběh operace spolu s uměle navozeným 
spánkem. Pro řadu výkonů je to jediná možnost (la-
paroskopie), u jiných operací, zvláště u delších, jde 
o metodu vhodnou z hlediska komfortu pacienta 
(operace varixů, ortopedické a gynekologické ope-
rační výkony). Významně se daří snižovat četnost 
pooperační nevolnosti a zvracení, a to jak vhodnou 
volbou moderních anestetik, způsobem vedení anes-
tezie, tak i cíleným podáváním léků proti nevolnosti. 

Součástí celkové anestezie je i zajištění dýchacích cest 
pro bezpečnou umělou plicní ventilaci během ope-
račního výkonu. K tomu je používána celá škála mo-
derních a bezpečných 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 ne-
zvladatelnou nevolností po celkové anestezii. Dále 
je vhodná pro kratší výkony na dolních končetinách, 
klasické operace kýly nebo operace hemoroidů. Me-
toda je šetrná, nebolestivá, bezpečná a s naprostým 
minimem vedlejších účinků.

Anestezie regionální – provádí se u některých vý-
konů (operace předonoží, karpálních tunelů) v kom-
binaci s anestezií celkovou. Spočívá v podání místní-
ho anestetika do blízkosti nervů v operované oblasti, 
a to až po uspání pacienta. Hlavním efektem je bez-
bolestný pooperační průběh.

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

Vedoucí lékař
MUDr. Milan Vozobule
tel.: 377 677 151, 146
mvozobule@mulacovanemocnice.cz

Vedoucí sestra ARO
Dana Holubová
tel.: 377 677 145
dholubova@mulacovanemocnice.cz

„Našim cílem je, 
aby pacienta 
nic nebolelo.“

CENTRÁLNÍ  
OPERAČNÍ SÁLY
Centrální operační sály (COS) poskytují kompletní servis pro 
zabezpečení zdravotnických služeb v oblastech personálního 
a technického zajištění plánovaných i akutních operačních výko-
nů u hospitalizovaných i ambulantních pacientů v celkové aneste-
zii, lokální anestezii, při centrálních i periferních blokádách nebo 
při monitorované anesteziologické péči. Pracují v nepřetržitém 
provozu ve 2 klimatizovaných operačních sálech a umožňují tak 
nepřetržitě provádět v plném rozsahu plánované i akutní ope-
rační výkony. Pokud je potřeba, zajišťují také plánované i akutní 
operační výkony na zákrokovém sálku gynekologicko-porodnic-
kého oddělení. Sály jsou vybaveny moderní přístrojovou tech-
nikou potřebnou k zajištění operační péče chirurgie, ortopedie, 
gynekologie a urologie.
Součástí Centrálních operačních sálů je také sterilizační centrum, 
které poskytuje komplexní služby v přípravě zdravotnických pro-
středků pro COS a ostatní 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 prováděny 

v moderních přístrojích dle platné legislativy.

Staniční sestra COS
Bc. Jindřiška Runtová Horáková
tel.: 377 677 103
jruntovahorakova@mulacovanemocnice.cz
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REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

„Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale 
žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení!“ 
To je druhé motto rehabilitačního oddělení, které 
poskytuje komplexní ambulantní rehabilitační péči 
a léčebnou tělesnou výchovu u hospitalizovaných 
na všech odděleních nemocnice. Zkušení a kvalifiko-
vaní fyzioterapeuti provádějí rehabilitaci s využitím 
teoretických a praktických poznatků z nejrůznějších 
metod, mezi něž patří senzomotorická stimulace, spi-
raldynamik, metoda dle Mojžíšové, dle Vojty, ACT 
metody, PNF a spirální stabilizace dle Smíška nebo 
měkké a mobilizační techniky. Pacientovi je sestaven 
rehabilitační plán, který vede k urychlení procesu 
jeho uzdravení, a tím i k rychlejšímu návratu do běž-
ného života. Od dubna roku 2019 slouží pacientům 
oddělení zrekonstruované prostory vodoléčby. Mají 
k dispozici pět nových moderních hydromasážních 
van a tři repasované. Vodoléčba má také nové sociál-
ní zázemí pro pacienty i personál.

Léčebné metody
Léčebná tělesná výchova 
•  u poúrazových stavů 
•  u vertebrogenních onemocnění
•  u onemocnění periferního a centrálního 

nervového systému
•  u těhotných 
•  u skolióz a vadného držení těla
•  diagnostika a terapie funkčních poruch 

pohybového systému 

Fyzikální terapie
•  mechanoterapie (reflexní masaže, ultrazvuky  

a trakční stoly)
•  termoterapie (parafínové zábaly)
•  hydroterapie (podvodní masáže, perličkové 

koupele, střídavé nožní koupele, vířivé vany 
– celotělová, zad, horních končetin, dolních 
končetin)

•  fototerapie (laser)
•  elektroterapie – kontaktní (nízkofrekvenční 

a středofrekvenční proudy, elektrostimulace) 
– nekontaktní (magnetoterapie, krátkovlnná diatermie)

Protetické poradenství

Myoskeletální medicína

Ergoterapie 
•  široké spektrum diagnóz na horní končetině, jako jsou 

zlomeniny, distorze, stavy po amputacích prstu, pora-
nění a onemocnění šlachového aparátu, Dupuytreno-
va kontraktura, periferní parézy, syndrom karpálního 
tunelu

Baňkování

Lymfoterapie
• manuální lymfodrenáže a přístrojové lymfodrenáže

Tejpování

Rázová vlna (patní ostruhy)

Ambulance
Rehabilitační léčba je poskytována pouze po vyšetření 
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. Andrea Hejzková
sestra Dana Körberová
tel.: 377 677 197
Ordinační hodiny
Po–Pá 8:00–12:00    Po, Út, Čt 13:00–14:30

Ordinace II
MUDr. Libuše Pechmanová
sestra Jana Štochlová
tel.: 377 677 176
Ordinační hodiny 
Po–Pá 7:00–12:00   Po–Čt 13:00–14:30

Primář
MUDr. Andrea Hejzková
tel.: 377 677 196, 377 677 197
ahejzkova@mulacovanemocnice.cz

Vedoucí fyzioterapeutka 
Bc. Jitka Štorková
tel.: 377 677 177
jstorkova@mulacovanemocnice.cz

„Život je pohyb! “

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
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

V prostorách Mulačovy nemocnice Radiodiagnostické od-
dělení disponuje ultrasonografií, skiagrafií, skiaskopií a vý-
početní tomografií. V prostorách Nemocnice PRIVAMED 
dále využívá radiodiagnostické oddělení k samostatné práci 
pracoviště angiografické a intervenční, endosonografické 
a pracoviště magnetická rezonance vždy v určitých dnech. 
Do budoucna počítá s rozvojem oddělení a jednou z pod-
statných součástí tohoto procesu by měl být přesun většiny 
angiografických vyšetření a intervenčních výkonů z Ne-
mocnice PRIVAMED do Mulačovy nemocnice, včetně po-
řízení náležitého přístrojového vybavení.

Vyšetřovací metody
•  Skiagrafie (RTG) – veškerá běžná a některá speciální 

skiagrafická vyšetření

•  Ultrazvuková vyšetření (USG) – běžné spektrum USG 
vyšetření vč. dopplerometrie, elastografie a endosonogra-
fie, včetně endosonografie pánve, mezihrudí a epigastria 
po domluvě celá řada intervenčních výkonů řízených so-
nografií, zejména biopsií a drenáží, včetně endosonogra-
ficky naváděných, a včetně obrazové fúze 

•  Výpočetní tomografie (CT) – veškerá běžná nativní 
i postkontrastní vyšetření s výjimkou rozsáhlejší CT an-
giografie, celá řada intervenčních výkonů pod CT kon-
trolou, zejména biopsie a drenáže, obstřiků nervových 
struktur a dalších

•  Magnetická rezonance (MR) – běžná nativní a postkon-
trastní MR vyšetření, včetně multiparametrického vyšetře-
ní prostaty s možností následné biopsie

•  Angiografie a intervenční metodiky - široké spektrum 
vaskulárních a nevaskulárních intervenčních metodik dle 
telefonické dohody

Kontakty  
Skiagrafie tel.: 377 677 161
Sonografie tel.: 377 677 144
Endosonografie tel.: 734 573 427
CT tel: 377 677 113
MR + Angiografické a intervenční metodiky 
tel.: 734 573 427 (Po–Pá 7:00–14:00 hod.)

Ordinační hodiny
Skiagrafie – nepřetržitě
CT – nepřetržitě
Sonografie – Po–Pá 7:00–11:30, 12:00–14:30
Endosonografie – Út 7:00–15:00 
MR – Čt 7:00–15:00 
Angiografické a intervenční metodiky 
St 7:00–15:00

Primář
MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D. 
tel.: 377 677 140, 377 182 419
zchudacek@mulacovanemocnice.cz

Vedoucí radiologický 
asistent 
Bc. Dagmar Kcholová 
tel.: 377 677 173
dkcholova@mulacovanemocnice.cz

„To nejcennější v radiologii jsou jednotlivé metodiky   
       a jejich nositelé.“ 
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

Oddělení klinické biochemie (OKB) provádí zá-
kladní a specializovaná vyšetření biologického ma-
teriálu humánního původu v odbornosti klinická 
biochemie a sdílené výkony ostatních odborností, 
poskytuje konzultační služby v odbornosti klinická 
biochemie. To vše pro lůžkovou a ambulantní část 
nemocnice a pro externí pacienty. Laboratorní vy-
šetření jsou prováděna na moderních automatizo-
vaných přístrojích.

Oddělení klinické biochemie pracuje v nepřetrži-
tém provozu.

Spolupracuje s laboratořemi Nemocnice  
PRIVAMED.

Laboratoř je registrována v registru klinických 
laboratoří a pravidelně úspěšně plní podmínky 
auditů Národního autorizačního střediska pro kli-
nické laboratoře České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně.

Podrobná nabídka poskytovaných služeb labora-
toře je uvedená v laboratorní příručce na webo-
vých stránkách nemocnice.

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

„Při všech laboratorních činnostech má tým laboratoře 
na paměti, že pacient je vždy na prvním místě.“
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OSTATNÍ AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ

Oční ambulance provádí stanovení refrakce, mě-
ření nitroočního tlaku, vyšetření fundu v mydriase, 
vyšetření 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 OPTIK, paci-
enti jsou objednáváni na čas.

Kožní – dermatologická ambulance vyšetřuje a léčí 
kožní onemocnění. 

Kromě běžné dermatologie poskytuje:
•  vyšetření pigmentových změn dermatoskopem 

– v případě potřeby doporučí k excizím 
na chirurgickou ambulanci s následným 
histologickým vyšetřením 

•  kryoterapii tekutým dusíkem a ošetření kauterem
•  diagnostiku a léčbu chronických ran a možnosti 

využití moderních zevních prostředků – vlhké hojení
•  kompresivní terapii elastickými obinadly a dalšími 

pomůckami včetně intermitentní komprese 
přístrojem

•  vyšetření varixů a léčbu sklerotizací, předpis 
kompresivních punčoch.

Ordinační hodiny

Út 8:30–15:30

Čt 8:30–11:30

•  diagnostiku primárního a sekundárního 
lymfedému a návrh terapie, kterou je možné 
objednat na zdejší rehabilitaci

•  předpis kompresivních pomůcek: obinadla, 
návleky pažní, punčochy (včetně punčoch 
a návleků na míru)

Ordinační hodiny
MUDr. Jaroslava Tomanová
Út 7:30–14:00  
předem telefonicky objednaní pacienti na tel.: 377 677 198

Pá 7:30–12:00    13:30–14:00  
sklerotizace, akutní případy

MUDr. Hana Vokounová
Po a Čt 7:00–14:00 

Lékař
MUDr. Jarmila Pázralová
tel.: 377 677 163

Sestra
Jiřina Majerová

Lékař
MUDr. Jaroslava Tomanová
MUDr. Hana Vokounová 
tel.: 377 677 198
jtomanova@mulacovanemocnice.cz

Sestra
Markéta Turková

OČNÍ AMBULANCE

KOŽNÍ AMBULANCE
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TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Technické a provozní oddělení zajišťuje kompletní technic-
ký a provozní servis 24 hodin denně po celý rok. Do jeho 
náplně patří např. správa a provoz budov nemocnice, vo-
zového parku, údržba zeleně, modernizace prostor i jed-
notlivých technologií, údržby a opravy, instalace, telefo-
ny, zařízení jednotlivých oddělení, dodávky energie, péče 
o stroje, zdravotní přístroje a nástroje, zajištění provozu 
všech výtahů, stanice medicinálních plynů, stravovacího 
provozu, prádla a odpadového hospodářství.

Vedoucí technického  
oddělení
Ing. Petr Pistulka
tel.: 377 677 205
ppistulka@mulacovanemocnice.cz

„Pro nemocnici 
zajišťujeme 
veškerý servis 
a provozní zázemí.“

STRAVOVACÍ PROVOZ

Nemocnice má vlastní stravovací provoz, který při-
pravuje jídlo jak pro lůžkovou část nemocnice tak 
i pro její veškerý personál. Denně v něm vznikne 
zhruba 250 jídel včetně diet pro pacienty. Největší 
zájem personálu je o českou klasiku, zejména řízek 
s bramborovým salátem. Na skladbu pokrmů dohlíží 
nutriční terapeuti, kteří pravidleně dochází na oddě-
lení a zajišťují tak dietetickou a nutriční péči o pacien-

ty, věnují se edukaci nemocných přímo na pokojích. 
Pokrmy včetně diet připravuje tým našich kuchařek 
podle nejnovějších gastronomických pravidel a po-
žadavků. Skladba jídel je vyvážená tak, aby uspoko-
jila všechny věkové kategorie strávníků. Velký důraz 
klademe na dostatek zeleniny, bílého masa a ryb. 

Vedoucí
Marie Peterová
tel.: 377 677 124,
377 677 125

„Snažíme se vařit 
    jako doma.“
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POLIKLINIKY  
VE SKUPINĚ PRIVAMED

Poliklinika Brno - Starý Lískovec
Poliklinika Starý Lískovec byla postavena v roce 1988 
jako majetek MÚNZ Brno. Po roce 1989 byla zpriva-
tizována zdravotníky, kteří v ní pracovali. Ti ji v roce 
2002 prodali skupině investorů ze Severního Porý-
ní-Westfálska, od nichž ji v roce 2016 kupuje skupina 
PRIVAMED.

V areálu polikliniky se nachází celkem 26 samostatných 
soukromých zdravotnických zařízení. Vedle praktic-
kých lékařů tam mají své ordinace lékaři z oborů pe-
diatrie, oční, ORL, chirurgie, ortopedie, gynekologie, 
diabetologie, kardiologie, a v neposlední řadě tam pů-
sobí také nově zrekonstruované pracoviště rehabilitace. 
Nedílnou součástí polikliniky jsou také pracoviště rent-
genu a několik laboratoří.

V návaznosti na kompletní rekonstrukci rehabilitace 
v roce 2018 a novou koncepci vchodu spojenou s umís-
těním druhé lékárny (v poliklinice jsou nyní lékárny 
skupiny BENU i skupiny Dr. Max, čímž má pacient 
zajištěno konkurenční prostředí a možnost tržní volby) 
se na rok 2021 připravuje rozsáhlá rekonstrukce pláště, 
včetně výměny oken, výtahů, kotelny a umístění FVE 
v rámci revitalizace budovy. Rekonstrukce ji zbaví zátě-
že azbestového obkladu fasády. To vše přinese zásadní 
úspory energií ve prospěch nájemců budovy.

Poliklinika Louny
Budova polikliniky v Lounech vznikla v roce 1985 
v rámci tehdejšího OÚNZ. V roce 1990 k ní byla do-
stavěna budova dětské psychiatrické nemocnice, kte-
rá v ní stále sídlí. V rámci vzniku krajů přešel dnešní 
komplex polikliniky včetně dětské psychiatrické ne-
mocnice (provozované ve zmíněné budově nadále 
jako přímo řízená organizace státu) majetkově pod 
Ústecký kraj, který vytvořil Nemocnici Louny, p.o. 

V roce 2007 zprivatizovala celý areál nemocnice 
společnost Nemocnice sv. Alžběty, spol. s.r.o. a ná-
sledně byl objekt převeden na společnost Nemoc-
nice Louny, a.s.  Před tím než ji koupila společnost 
PRIVAMED zažil krušné časy, mimo jiné v podo-
bě vlastníků, kteří vybírali nájmy od lékařů osobně 
v hotovosti. Skončil nakonec v nucené dražbě a zů-
stala v něm jen hrstka „statečných“ lékařů.  V draž-
bě jej odkoupila společnosti Clinic Louny, a.s., a za-
čala objekt revitalizovat, vybudovala v roce 2014 
novou kotelnu. O rok později se společnost Clinic 
Louny, a.s. přidala ke skupině PRIVAMED a začaly 

další rekonstrukce fasády, toalet, výtahů a mobiliáře 
společných prostor. V areálu je nyní zhruba 50 ná-
jemců, mezi něž patří lékaři, lékárna, prodejna zdra-
votnických potřeb, rehabilitace, klinická psycholo-
gie, laboratoře Aeskulab, transfuzní oddělení ÚVN, 
dětská psychiatrická nemocnice, základní škola při 
dětské psychiatrické nemocnici a pohotovosti (dětská 
i pro dospělé). Areál polikliniky sousedí se zbytkem 
bývalé nemocnice, nyní převážně LDN, kterou pro-
vozuje společnost Nemocnice AGEL Louny, a.s.

Provozovatel:
Clinic Louny, a.s.
sídlo: Viktora Huga 377/4, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ: 24669610, DIČ: CZ24669610
Vedená v obchodním rejstříku u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka 16163

Pod nemocnicí 2503, 440 01 Louny
e-mail: info@poliklinikalouny.cz
tel.: +420 721 408 332
kontakt: Bc. Oldřich Jan
www.poliklinikalouny.cz

Mimo provozování zdravotních služeb v Nemocnici PRIVAMED, Mulačově nemocnici v Plzni a Masarykově 
nemocnici v Rakovníku se skupina PRIVAMED od roku 2015 rozrostla i o tři polikliniky: v Lounech, v Brně 
ve Starém Lískovci a v Plzni na Doubravce.

Polikliniky však nejsou provozovány jako samostatní poskytovatelé zdravotních služeb, ale jako lékařské domy, 
které mají v nájmu samostatní drobnější poskytovatelé zdravotních služeb – lékaři, fyzioterapeuti, lékárníci či 
optici apod. Pouze v Plzni na Doubravce společnost Poliklinika Plzeň Doubravka, s.r.o., vlastník tamní polikliniky, 
zároveň provozuje radioterapii. Všechny polikliniky pod křídly skupiny PRIVAMED procházejí postupnou rekon-
strukcí a modernizací.

Jednatel, resp. člen představenstva  
níže uvedených společností 
JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D.
Viktora Huga 377/4
150 00 Praha 5 - Smíchov

tel.: +420 245 008 552
praha@machlegal.eu

Provozovatel:
Poliklinika Starý Lískovec, spol. s r.o.
sídlo: Viktora Huga 377/4, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ: 24669610, DIČ: CZ24669610
Vedená v obchodním rejstříku u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka 16163

U Pošty 14, 625 00 Brno
e-mail: pslbrno@pslbrno.cz
tel.: +420 607 790 810
kontakt: Soňa Veselovská 
www.pslbrno.cz



POLIKLINIKY  
VE SKUPINĚ PRIVAMED

Poliklinika Plzeň – Doubravka
Poliklinika v Plzni na Doubravce pochází z 60. let 
20. století. Objekt je umístěn na křižovatce ulic Mohy-
lová a Masarykova naproti od Úřadu městského obvo-
du Plzeň 4 v místě, kde ještě v 60. letech 20. století býval 
rybníček napájený přírodním pramenem, ten je stále 
ve sklepení budovy. Hlavní výšková budova byla uvede-
na do provozu ještě v šedesátých letech minulého sto-
letí, přístavba v podobě dětského oddělení v roce 1970. 
Po roce 1989 byla budova zprivatizována zdravotníky, 
kteří v ní pracovali a poté také podnikali. Ti pak v roce 
2018 prodali své podíly ve vlastnické společnosti skupině 
PRIVAMED. V současné době v budově sídlí 47 subjek-
tů, převážně soukromých lékařských ambulancí, lékár-
na, prodejna zdravotnických potřeb V budově poliklini-
ky provozuje také společnost UNITERAP, s.r.o., patřící 
taktéž do skupiny PRIVAMED, rehabilitační centrum. 
Do jeho nabídky patří široké spektrum léčebných proce-
dur, fyzikální terapie, vodoléčba, speciální RHC metody 
i nadstandardní služby typu klasických masáží, tapingu, 
laserové terapie aj. Poliklinika Plzeň Doubravka, s.r.o., 
provozuje v objektu polikliniky také vlastní oddělení Ra-
dioterapie pod odborným vedením MUDr. Pavla Tůmy. 
Radioterapie zde poskytuje služby, které se týkají nená-
dorové radioterapie. Pomáhá pacientům od bolestí loktů, 
kolen, páteře nebo takzvaných patních ostruh. Oddělení 
obslouží denně zhruba 30 pacientů.

Indikace nenádorové terapie
•  Calcar calcanei
• Periartritis humeroscapularis
• Epicondylitis, paratendinitis
• Synovitis, bursitis
• Coxartrosis
• Gonartrosis
• Artrózy jiných kloubů – bolestivá stádia
• Hegerdenovy uzly s artropatií
• Allux rigidus – při bolestech
• Dupuytrenova kontraktura – v časném stádiu
•  Keloid – maloplošný, ne starší 6 měsíců; prevence 

recidivy keloidu pooperativně
•  Hidradenitis axillaris
•  Panaricium – čerstvá stádia
•  Myositis ossificans – heterotopická osifikace
•  Psoriasis – kloubní forma
•  Induratio penis plastica
•  Parotitis – postoperativně při výskytu bolestí 

Výhodou je, že pokud přijdou s doporučením lékaře, 
podstoupí ozařování bez čekání ještě týž den. Radio-
terapeutické oddělení pracuje každý den.

Radioterapeutické oddělení
tel.: 373 724 261 
Ordinační hodiny 
Po a St od 7:30–15:00  
Út 7:30–14:00
Čt 7:30–13:30
Pá 7:30–12:00

Ordinační hodiny lékaře 
Po a Út  9:00–16:00 a St  9:00–12:00

I objekt polikliniky na Doubravce se opravuje. Na rok 
2021 je naplánovaná rozsáhlá rekonstrukce exte- 
riéru hlavní budovy a nástavba vedlejšího traktu, tzv. 
dětského oddělení, včetně přístavby vícepodlažního 
parkoviště. Budova polikliniky se tak zmodernizuje 
při zachování své funkce a připojí se k ní druhá věž, 
která bude mít polyfunkční charakter.

Provozovatel:
Poliklinika Plzeň Doubravka, s.r.o.
sídlo: Viktora Huga 377/4, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ: 24669610, DIČ: CZ24669610
Vedená v obchodním rejstříku u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka 16163

Masarykova 62, 312 00 Plzeň
e-mail: poliklinika@poliklinikadoubravka.cz
tel.: +420 777 745 767
kontakt: Ing. Tereza Mičková
www.poliklinikadoubravka.cz

Rehabilitační centrum UNITERAP
Provozovatel:
UNITERAP, s.r.o.
sídlo: Viktora Huga 377/4, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ: 24669610, DIČ: CZ24669610
Vedená v obchodním rejstříku u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka 16163

Masarykova 62, 312 00 Plzeň (budova A, suterén)
e-mail: uniterap@volny.cz
tel.: 373 724 205
www.rehabilitaceuniterap-plzen.cz

Ordinační hodiny
Po a Čt 7:00–17:00 a Pá 7:00–15:30



125124

DOBRUŠKA – DOMÁCÍ PÉČE 

Dobruška – domácí péče Plzeň s.r.o. zajišťuje do-
mácí péči nepřetržitě 7 dní v týdnu včetně víkendů 
a svátků. Poskytuje domácí zdravotní péči a reha-
bilitační zdravotní péči pacientům všech věkových 
kategorií (včetně dětí), dlouhodobě nemocným, paci-
entům po propuštění z nemocnice, po úrazech, a to 
na území celého města Plzně. Poskytované zdravotní 
služby reflektují individuální požadavky každého pa-
cienta a uskutečňují se v pohodlí domova klientů.

Koncept domácí péče má v České republice již tři-
cetiletou tradici a spojuje v sobě poskytování kom-
plexní, vysoce kvalifikované zdravotní péče o částeč-
ně soběstačného či ležícího pacienta, individuální 
přístup a pohodlí domácího prostředí včetně rizika 
nákaz. Domácí péči může předepsat buď praktický 
lékař dle zdravotní indikace opakovaně na jeden až 
tři měsíce nebo ošetřující lékař při propouštění z hos-
pitalizace na dobu 14 dnů. 

Zdravotní služby domácí péče jsou v plné výši hraze-
ny z veřejného zdravotního pojištění. Dobruška má 
smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami:111, 201, 
205, 207 a 211.

Naše služby poskytujeme primárně na území města 
Plzně, po dohodě případně i v okolí.

Služby
•  Sledování fyziologických funkcí pacienta, 

zhodnocení a kontrola jeho celkového 
zdravotního stavu

• Odběr biologického materiálu
• Prevence dekubitů a kožních lézí
• Ošetření kožních defektů, poranění či ran 
• Aplikace léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v. 
• Podání infuzní terapie k zajištění hydratace 
• Nácvik aplikace inzulínu
• Podpora pacientovy sebeobsluhy a soběstačnosti
• Ošetřovatelská rehabilitace
•  Klysma, cévkování žen, ošetření permanentních 

katétrů
• Ošetření stomií 
•  Zácvik rodinných příslušníků ke zvládnutí 

jednoduchých ošetřovatelských intervencí 

Jednatelka 
Mgr. Kateřina Kozáková
+420 774 851 860
kozakova@domacipeceplzen.cz

Vrchní sestra
Bc. Pavla Odvárková
+420 603 527 976
vrchnisestra@domacipeceplzen.cz

„Umíme pomáhat v pohod lí domova.“

VÁM!
Provozovatel:  
Dobruška – domáci péče Plzeň s.r.o.
sídlo: Masarykova 1132/62, Plzeň 312 00 
(budova Polikliniky Plzeň Doubravka)
IČ: 29125481
Vedená v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27063

www.domacipeceplzen.cz
Facebook: Dobruška - domácí péče Plzeň
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SKUPINA PRIVAMED SE STARÁ 
 O VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ I SESTER

Epidemiologické aktuality aneb co nám ukázal koro-
navirus, to byl název přednášky známého epidemio-
loga doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, 
FRCPS, která se konala 2. září 2020 v hotelu Pano-
rama v Plzni. Byla součástí už 145. semináře, který 
pořádala Nemocnice PRIVAMED a Poliklinika Pl-
zeň Doubravka. Přijelo na ni přes sedmdesát lékařů 
z Plzeňského kraje. Zároveň si vyslechli i informace 
primáře MUDr. Pavla Tůmy o protizánětlivých te-
rapiích, které poskytuje na poliklinice v Doubrav-
ce. Epidemiolog dorazil na přednášku na „otočku“ 
z Ostravy a hovořil o nejnovějších poznatcích v sou-
vislosti s koronavirem. Mimo jiné uvedl, že s covidem 
bychom měli umět žít na konci jara příštího roku. 
„Už víme, jak se choval letos na jaře, v létě a ještě 
nám chybí podzim a zima. Musíme tyto měsíce ab-
solvovat, abychom důkladně poznali, jak se vir chová 
v celém roce,“ řekl. 
Nemocnice PRIVAMED pořádá odborná a spo-
lečenská setkání pro lékaře v praxi s přednostním 
zaměřením na praktické lékaře a ambulantní spe-
cialisty od roku 1996. Konají se v rámci programu 
celoživotního vzdělávání ve všech zdravotnických 
zařízeních skupiny PRIVAMED. V letošním roce 
však řadu akcí znemožnila epidemiologická situa-
ce v souvislosti s covidem-19, respektive hygienická 
a bezpečnostní opatření proti šíření nákazy. Na-
příklad Masarykova nemocnice v Rakovníku měla 
na březen 2020 připravenou Školu zad a polohování 
pro sestry a sanitáře, ale musela ji kvůli covidu pře-
sunout. Odborné semináře pro lékaře a vzdělávací 
akce pro nelékařský personál, které každoročně za-
vršují už tradiční Rakovnické ošetřovatelské dny, po-
řádá v „bezcovidové“ době Masarykova nemocnice 
v Rakovníku pravidelně. Podobně jako Nemocnice 
PRIVAMED a Mulačova nemocnice v Plzni. 
První odborný seminář pořádaný Interním odděle-
ním Mulačovy nemocnice se konal v budově nemoc-
nice na podzim roku 2018. Věnoval se tématu s ná-
zvem Tekutinová terapie a infusní léčba v různých 
klinických situacích: bezpečně a efektivně. Lékařům 
přednášel docent MUDr. Pavel Těšínský. „Přednáš-
ku si nenechalo ujít mnoho lékařů z naší nemocnice 
i kolegové z Nemocnice PRIVAMED,“ říká orga-
nizátorka zmíněných seminářů, primářka Interní-

ho oddělení Mulačovy nemocnice MUDr. Danie-
la Čepeláková. Další vzdělávací akce pokračovaly 
po celý rok 2019. Věnovaly se, mimo jiné tématům 
nazvaným Mám ejekční frakci 30%, co dál?, ARNI 
a ti druzí aneb Diagnostika a léčba pacienta se srdeč-
ním selháním, Perioperační management diabetika 
z hlediska výživy, Arteriální hypertenze u těhotných 
a kojících nebo Výživa v akutních stavech: proč a jak 
a jak ne. Témata jsou obvykle mezioborová, zaměře-
ná na praktické postupy. Sérii dalších seminářů však 
přerušila pandemie koronaviru.
Na semináře PRIVAMEDU jezdím rád, říká do-
cent Rastislav Maďar. Významný český epidemiolog 
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS, 
který přednáší na seminářích pořádaných nemocnicí 
PRIVAMED opakovaně. Přestože působí v Ostravě, 
na akce Privamedu, jak se svěřil, přijíždí velmi rád. 
S ředitelem nemocnice PRIVAMED MUDr. Miro-
slavem Machem a jeho rodinou ho totiž pojí dlou-
holeté přátelství. „Známe se dlouho a máme spolu 
množství cestovatelských zážitků. Právě na cestách 
se lidé dobře poznají a jsou to naši rodinní přátelé,“ 
říká epidemiolog. Pochvaluje si velmi dobrou orga-
nizaci vzdělávacích akcí, které skupina PRIVAMED 
pro zdravotníky pořádá. „Jsou to kvalitní top mana-
žeři, kteří dělají všechno proto, aby odvedli po všech 
stránkách kvalitní práci ve prospěch svých pacientů 
a zaměstnanců,“ konstatoval docent Rastislav Ma-
ďar s tím, že skupině přeje úspěchy a expanzi. 
Aktuální termíny připravovaných seminářů zveřej-
ňují pravidleně všechny nemocnice na svých webo-
vých stránkách.

V Nemocnici PRIVAMED  
fungovala školka
Mateřská škola vznikla na jaře v době první vlny 
pandemie covidu v Nemocnici PRIVAMED. Její 
chod zabezpečovali medici a studenti pedagogic-
ké fakulty v rámci dobrovolnické činnosti. Vedení 
ji provizorně vytvořilo v nové nástavbě nemocnice 
v Kotíkovské ulici pro své zaměstnance, aby mohli 
pokračovat ve své práci a o jejich děti bylo dobře po-
staráno. Pandemie koronaviru, respektive v té sou-
vislosti vládou vyhlášená bezpečnostní a ochranná 
opatření, totiž školy a školky tehdy uzavřela. 

Veletrh pomáhá studentům
Skupina zdravotnických zařízení PRIVAMED 
je generálním partnerem veletrhu Kariéra 
ve zdravotnictví, který v loňském roce přilákal 
do areálu kreativní plzeňské zóny DEPO2015 
téměř 500 studentů. Veletrh je určen nejen pro 
vysokoškoláky či absolventy medicíny a zdra-
votnických oborů, ale také pro studenty vyšších 
odborných škol se zdravotnickým zaměřením. 
„Loňský ročník se konal pod záštitou Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a jejího dě-
kana a zároveň přednosty Onkologické a radio-
terapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň 
profesora MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., i pod 
patronací Fakulty zdravotnických studií Zápa-
dočeské univerzity v Plzni. Letošní ročník je 
zatím ve stádiu plánování, protože jej zbrzdila 
pandemie koronaviru. Jednáme o tom, že by 
se mohl konat v náhradním termínu v první 
třetině příštího roku,“ řekl organizátor veletrhu 
Aiman Al Masani, student a předseda spolku 
IAESTE ZČU Plzeň.
Loni se na veletrhu se představilo bezmála 
20 vystavovatelů. Návštěvníci na něm získali 
komplexní informace o svém potenciálním za-
městnavateli, o zážitky a zkušenosti se s nimi 
na přednáškách i osobních setkáních podělily 
známé osobnosti české medicíny. Uskutečnila 
se také řada panelových diskusí, které pomáha-
jí studentům, kteří se ještě nerozhodli, co chtě-
jí v životě dělat, a potřebují svou kariéru na-
směrovat. „Velkým zážitkem pro studenty byly 
workshopy skupiny PRIVAMED, při nichž si 
mohli vyzkoušet, jak se sešívá kůže. Místo pa-
cientů měli k dispozici kuřata,“ uvedl Aiman 
Al Masani.
Na vzdělávacích akcích pro své kolegy nebo 
budoucí lékaře včetně veletrhů se podílí také 
lékaři z jednotlivých nemocnic ze skupiny PRI-
VAMED. Na veletrzích ochotně přednášejí, 
asistují u vzdělávacích programů a především 
studentům vysvětlují, jak v praxi fungují, ja-
kým způsobem a za jak dlouho je možné získat 
kmen a atestaci apod.



Zdravotní zařízení skupiny PRIVAMED poskytují zdravotní péči pacientům 
všech zdravotních pojišťoven.
 
Více informací o celé naší síti zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED  
najdete na www.privamed-group.cz

Pevné zdraví! A nashledanou při dalším výročí...


