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Krajská zdravotní, a. s.  
– Nemocnice Chomutov, o. z.
První chomutovská nemocnice byla provozována již od roku 1855 v dnešní 
Puškinově ulici. Toto zařízení se však postupně stalo pro potřeby města zcela 
nevyhovující, a proto byla budova v roce 1909 stržena. Dnešní nemocnice byla 
v Chomutově otevřena 1. 1. 1908.

Kapacita nově otevřené nemocnice 
byla 120 lůžek. O odborné úrovni ne-
mocnice do roku 1945 se lze pouze 
dohadovat z nepřímých údajů. Histo-
rička Zdena Binterová ve svých „Ději-
nách chomutovského zdravotnictví“ 
píše, že v roce 1939 bylo na chirurgii 
provedeno celkem 2 639 operací.  
Dále uvádí, že z 380 porodů bylo 212 
komplikovaných – pro dnešní dobu je 
to nepřijatelný počet komplikací.
Před rokem 1945 žila na Chomu-
tovsku většina německy mluvících 
obyvatel, kteří byli po roce 1945 
odsunuti do Německa. Chybí tedy 
vzpomínky pamětníků a často pod-
lehla zkáze i příslušná dokumentace 
o zdravotnické péči. Znovuzprovozně-
ní nemocnice po roce 1945 bylo velmi 
obtížné. Prvním českým lékařem se 
v nemocnici stal MUDr. Jan Černý.
Další zásadní změny přišly po úno-
ru 1948, kdy byly zakládány Okres-
ní ústavy národního zdraví (OÚNZ). 
V Chomutově byl OÚNZ založen v lis-
topadu 1951 a na jeho bázi fungovalo 
zdravotnictví v okrese Chomutov až 
do roku 1991.
O personální konsolidaci nemocnice 
se dá hovořit až v roce 1954, kdy byly 
únosným způsobem v zařízení obsaze-
ny všechny čtyři základní obory (inter-
na, chirurgie, gynekologicko-porodnic-
ké a dětské oddělení) a některé další 
obory (ORL, kožní, TRN). V průběhu let 

Výměna oken v budově D, kde sídlí i gynekologicko-porodnické oddělení

Příjezd k chomutovské nemocnici z Edisonovy ulice 

Historické snímky první chomutovské nemocnice v dnešní Puškinově ulici

vznikala v nemocnici další potřebná 
oddělení jako: ARO (nejprve nelůž-
kové), oční, urologické, ortopedické 
a rehabilitační.
V roce 1975 byla v rámci interního 
oddělení v Chomutově otevřena první 

jednotka intenzivní péče jako první 
vlaštovka intenzivní medicíny v okre-
se. Již tehdy byly vytvořeny předpokla-
dy pro pozdější provádění náročněj-
ších výkonů, jakými jsou implantace 
kardiostimulátorů při poruchách ryt-
mu srdečního. Později vznikaly 

podobné jednotky (označované vžitou 
zkratkou JIP) na dětském oddělení, 
chirurgii a neurologii. Tyto jednotky 
společně s lůžkovou stanicí ARO tvo-
řily solidní zázemí intenzivní medicíny 
v naší nemocnici.
Po modernizaci v roce 1993 jde o sou-
bor celkem 6 operačních sálů s pří-
slušným vybavením. Sály jsou postup-
ně vybavovány moderními operačními 
stoly, radiodiagnostickou a endosko-
pickou technikou.
V současné době probíhají v Krajské 
zdravotní a. s. – Nemocnici Chomu-
tov, o. z., velké investiční akce, které 
nemají v rámci celé Krajské zdravotní 
za posledních 40 let obdoby. Jen při-
pravovaný nový pavilon pro Emergen-
cy, centrální operační sály, jednotky 
intenzivní péče a anesteziologicko-
-resuscitační oddělení v chomutovské 
nemocnici vyjde – jestliže sečteme 
náklady na projektovou dokumentaci, 
stavební část a lékařské technologie – 
na tři sta milionů Kč včetně DPH.
Rekonstrukce se ostatně koncem mi-
nulého roku dočkala i lůžková část 

gynekologicko-porodnického odděle-
ní, kde jsou vyměněná okna, vyma-
lované zdi, natřené dveře a futra, což 
pomohlo rodičkám i personálu. 
Na kaž dém pokoji je sociální zařízení, 
televize i přístup na internet.
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GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ Porodní sály jsou nově zrekonstruova-
né, příjemné, je vidět snaha o „domácí 
prostředí“. V rámci 1. doby porodní je 
možno využít porodnickou vanu. Samo-
zřejmostí je umožnění volného pohybu 
rodičky v 1. době porodní, stejně jako 
využití sprchy a rehabilitačních míčů či 
jiných pomůcek k uvolnění, nejsou-li 
přítomny porodnické komplikace. Po-
rodní sály jsou vybaveny jak přístrojově, 
tak personálně k zajištění plnohodnot-
né bezpečné porodnické péče.

Na oddělení šestinedělí je samozřej-
mostí společné ubytování matky a dítě-
te, tzv. roaming-in, a služba laktační po-
radkyně na novorozeneckém oddělení. 

Primář MUDr. Michal Zeman, Ph.D., v ambulanci

Sesterna šestinedělí, porodní asistentka Dana Civínová Dětská sestra Pavlína Soralová krmí miminko v inkubátoru

Porodní sál, porodnická lůžka

Vrchní sestra, porodní asistentka Šárka Součková

V rámci gynekologie provádí personál 
oddělení celé spektrum gynekologic-
kých výkonů a operací. Ročně zde pro-
vede téměř dva tisíce výkonů, z toho 
téměř 1 000 malých gynekologických 
výkonů a cca 550 velkých operací, 
zbytek vychází na porodnické výkony. 
Dle nálezu volí lékaři přístup abdomi-
nální, vaginální či laparoskopický, sa-
mozřejmě s důrazem na miniinvazivní 
(nejšetrnější) operativu, se kterou má 
velké zkušenosti. 
Personál oddělení se zabývá jak běž-
nou gynekologickou problematikou, 
tak i specializovanou problematikou 
urogynekologie, která řeší nechtěné 
úniky moče a poruchy statiky pánev-
ního dna (sestup dělohy, sestupy po-
ševních stěn). K řešení těchto poruch 
lékaři využívají kompletní spektrum 
operací včetně moderních s použitím 
pásky pod močovou trubici a implan-
tátů pod poševní stěnu.
Na chomutovském pracovišti je vyso-
ká úroveň endoskopických technik, 
od hysteroskopií po laparoskopie, 
včetně pokročilé laparoskopické ope-
rativy, kterou umožňuje kvalitní en-
doskopické vybavení (od roku 2016 
je k dispozici 3D endoskopická věž) 
a hlavně vysoce erudovaný operační 
tým. V rámci onkogynekologie se od-
dělení zabývá komplexní diagnostikou 
a stagingem, operační léčba probíhá 

v závislosti na rozsahu onemocnění 
přímo v Chomutově nebo ve spolu-
práci s onkogynekologickým centrem 
v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.
Ve spolupráci s komplexním onko-
logickým centrem se lékaři oddělení 
věnují onkochirurgické problematice 
nádorových onemocnění ženských re-
produkčních orgánů, na oddělení běží 
jeden ze základních onkochirurgic-
kých programů v nemocnici.
Z možných operačních přístupů 
(abdominálního, endoskopického 

i vaginálního – což reprezentuje celou 
šíři oboru) lékaři preferují minimálně 
invazivní operační přístup umožňují-
cí rychlou a dobrou rekonvalescenci 
a zkrácení doby nutné hospitalizace. 
Během roku 2017 bylo do spektra 
prováděných operací zařazeno odstra-
nění dělohy, tzv. „totální laparosko-
pickou hysterektomii“, v současnosti 
nejšetrnější způsob této operace.

Gynekologicko-porodnické oddělení 
chomutovské nemocnice nabízí far-
makologické ukončení těhotenství dle 
zákona na žádost pacientky, které je 
alternativou chirurgickému ukončení 
těhotenství.

Porodnice
Gynekologicko-porodnické oddělení 
chomutovské nemocnice poskytuje 
komplexní péči v prenatální diagnosti-
ce včetně invazivní prenatální diagnos-
tiky. Během roku 2017 se na oddělení 
narodilo 701 dětí při 695 porodech, 
což odpovídá předešlému roku.

V rámci porodnice je poskytována 
péče jak o fyziologická, tak i o riziko-
vá a patologická těhotenství a o kom-
plikace v těhotenství. Lékaři se věnují 
porodům od dokončeného 34. týdne 
těhotenství. Rodičky před tímto termí-
nem jsou převáženy do perinatologic-
kých center, přičemž preferujeme ty 
geograficky nejbližší.

Ošetřovatelskou péči na gynekologic-
ko-porodnickém oddělení poskytují 
převážně registrované porodní asis-
tentky. Při práci využívají veškeré mo-
derní ošetřovatelské postupy a pracují 
metodou ošetřovatelského procesu, 
který je zaměřen na individuální potře-
by pacienta.

Díky dobré spolupráci s oddělením 
ARO mohou zdravotníci široce posky-
tovat nejmodernější a prokazatelně 
nejúčinnější způsob tišení porodních 
bolestí formou epidurální analgezie. 
Epidurální analgezie je na gynekolo-
gicko-porodnickém oddělení dostupná 
24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V roce 
2017 byla využita u 27 % porodů. Díky 

této metodě lékaři prakticky vytlači-
li tzv. systémové podávání analgezie, 
které může ovlivnit i rodící se miminko. 
Kontinuální a intenzivní předporodní 
péčí se daří držet na nízké úrovni počet 
porodů císařským řezem. V roce 2017 
bylo provedeno 12,9 % císařských řezů 
(nárůst o 1 % proti r. 2016). Oproti ce-
lostátnímu průměru se tak daří držet 
na uzdě tento nejvýznamnější faktor 
mateřské morbidity a splňujeme krité-
ria v souladu s doporučeními Světové 
zdravotnické organizace (WHO). I přes 
relativní finanční nevýhodnost se lékaři 
specializují na vaginální vedení porodů.

Při tomto způsobu práce se daří držet 
na extrémně nízké úrovni novorozenec-
kou i mateřskou mortalitu i morbiditu 
na úrovni lepší, než je celostátní průměr. 
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UROGYNEKOLOGIE REPUBLIKOVÉ PRVENSTVÍ

Operace dopadly podle představ, 
anatomický efekt je výborný

Závěs byl proveden na postranní 
pánevní vazy

Nová technika spočívá v závěsu tenké 
pásky (Slim sling)

Operace s pomocí tenké pásky (Slim sling), vlevo primář MUDr. Michal Zeman, Ph.D. 

Vpravo primář MUDr. Michal Zeman, Ph.D. 

Zasedací místnost, staniční sestra, porodní asistentka Miroslava Futerová

Lůžka pooperační intenzivní péče s monitorem základních životních funkcí

Ambulance – pracoviště sestry, porodní asistentka Jana Vohnoutová, DiS.

Gynekologicko-porodnické oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Chomutov, o. z., poskytuje komplexní 
diagnostickou a terapeutickou péči 
onemocnění reprodukčních orgánů 
žen. Na oddělení se provádí operační 
péče v celém rozsahu oboru. Od roku 
2014 je oddělení akreditovaným pra-
covištěm Ministerstva zdravotnictví 
ČR v nástavbovém oboru urogyneko-
logie, a tím i školicím střediskem pro 
získání nástavbové atestace v tomto 
oboru. Jako takové je v kraji jedinečné.
Pacientkám oddělení poskytuje 
nadregionální komplexní péči. Cen-
trum se skládá z urogynekologické 
ambulance, kde je možná komplexní 
diagnostika včetně specializovaného 

urodynamického a ultrazvukového vy-
šetření dolních cest močových u žen. 
V rámci konzervativní léčby spolu-
pracuje gynekologicko-porodnické 
oddělení chomutovské nemocnice 
s rehabilitačním oddělením. Odborně 
vyškolené fyzioterapeutky poskytují 
rehabilitační léčbu dysfunkcí pánev-
ního dna. Při operační léčbě využívají 
lékaři celé spektrum urogynekologic-
kých výkonů od klasických až po nej-
modernější s využitím síťových im-
plantátů a pásek.
Samozřejmostí provozu urogyneko-
logického centra je následná dis-
penzarizace a řešení případných 

komplikací. Lékaři i sestry oddělení 
se v rámci dalšího vzdělávání aktivně 
i pasivně účastní kongresů, seminá-
řů a workshopů v dané problematice 
na mezinárodní, celostátní i regionální 
úrovni.

Oddělení je nedílnou součástí spe-
cializované sítě urogynekologických 
pracovišť ČR, spolupracuje s ostatními 
akreditovanými pracovišti. Součástí 
práce personálu oddělení je kontinuál-
ní evaluace výsledků a zpětná vazba, 
což vede k dalšímu zlepšení péče. Prů-
běžně jsou zaváděny nejnovější dia-
gnostické i terapeutické metody.

V roce 2017 jsme jako první v ČR za-
čali používat závěs dělohy či pochvy 
s ponechaným čípkem pomocí tenké 
pásky (Slim sling) zaváděné do paci-
entky laparoskopicky. Díky nové meto-
dě se podařilo extrémně zkrátit nutný 
operační čas a tím i zátěž pro paci-
enta. Nově vyvinutý implantát Slim 
sling umožnil na minimum redukovat 
množství zaváděného cizorodého ma-
teriálu při zachování dostatečné pev-
nosti závěsu. Implantát není potřeba 
kotvit dalšími stehy, po zavedení drží 
na svém místě bez šití. Díky všem 
těmto vlastnostem je i „uživatelsky 
přívětivý“ pro operační tým a dobře se 
s ním pracuje. Je možné jej využít jak 
v případě požadavku na ponechání 
dělohy, tak při jejím odstranění. Nově 
vyvinutá metoda je v současnosti asi 
nejlepším možným způsobem řešení 

sestupu středního kompartmentu 
(dělohy a čípku děložního) u mladých 
žen, které jsou (a pravděpodobně ješ-
tě dlouho budou) sexuálně aktivní.
Lékaři v Chomutově dosud provedli 
5 operací s využitím této tenké pásky. 
Další jsou v plánu v brzké době. U do-
sud provedených operací jednou léka-
ři ponechali pacientce dělohu, ve čty-
řech případech ji amputovali. Všechny 
operace dopadly dle představ, podaři-
lo se odstranit sestup dělohy a s ním 
související obtíže. Anatomický efekt 
je výborný. Díky prvenství a zkuše-
nostem operatérů se chomutovské 
pracoviště stalo školicím centrem pro 
tento typ operace pro Čechy. V květnu 
tohoto roku proběhne první workshop 
pro vedoucí lékaře vybraných urogyne-
kologických pracovišť z celé republiky.
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INFOBLOK – CO JE POP
Sestup pánevních orgánů (POP – z angl. Pelvic organs prolap-
se) je jedním z nejčastějších problémů v gynekologii. Pánev-
ní dno je anatomicky největší preformovanou kýlní brankou. 
Díky vzpřímené postavě a gravitaci je během života neustále 
namáháno. Navíc je v průběhu života pánevní dno u většiny 
žen několikrát extrémně zatíženo těhotenstvím a následným 
porodem, které na něm často zanechají nejrůznější druhy 
poranění, jejichž důsledkem je porucha funkce v následném 
období. Poruchy statiky pánevního dna se projevují různými 
druhy sestupu, kdy kýlní brankou je ženský genitální systém. 
Během roku 2017 se lékaři gynekologicko-porodnického od-
dělení aktivně i pasivně podíleli na řadě odborných meziná-
rodních akcí, ale samozřejmě i v rámci ČR či regionu. Lékaři 
oddělení se aktivně podílejí na činnosti odborných společnos-
tí či jejich sekcí. Vzhledem ke specializaci oddělení na urogy-
nekologii dominantně zaujímají místo ve společnostech půso-
bících v této specializaci. Primář oddělení je členem ČGPS ČLS 
JEP, UGS, EUGA a UCHUP, kde aktivně působí.

Redakce Statimu děkuje primáři 
gynekologicko-porodnického oddělení  

MUDr. Michalu Zemanovi, Ph.D., a jeho týmu 
za spolupráci při vzniku této přílohy.

Ambulance

Sestup pánevního dna

MUDr. Michal Zeman, Ph.D. 

VZDĚLÁNÍ 
 » 1997 – Promoce, 3. LF UK 
 » 2000 – Atestace I. stupně z gynekologie 

a porodnictví 
 » 2002 – Získání titulu Ph.D.: Role mateřského 

komplementu při opakovaném potrácení 
 » 2005 – Atestace II. stupně z gynekologie 

a porodnictví 
 » 2011 – Atestace z urogynekologie 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
 » 1997–1999 – Gynekologicko-porodnická 

klinika 3. LF UK a FNKV – sekundární lékař 
 » 1999–2000 – Gynekologicko-porodnické 

oddělení NsP Brandýs nad Labem – sekun-
dární lékař 

 » 2000–2008 – Gynekologicko-porodnické 
oddělení Nemocnice Benešov – sekundární 
lékař, později vedoucí lékař porodnice 

 » 2008 – Gynekologicko-porodnické oddělení 
Krajské nemocnice Liberec – vedoucí lékař 
porodnice 

 » 2008 až dosud – Gynekologicko-porodnické 
oddělení Nemocnice Chomutov – primář 

 » 1. 11. 2017 až dosud – zástupce ředitelky 
zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z. 

SPOLEČNOSTI 
Člen České gynekologicko-porodnické společ-
nosti ČLS JEP a několika odborných podsekcí 
společnosti, člen Urogynekologické společnosti, 
člen EUGA.

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ 
Celoživotní propagátor porodnického umění a va-
ginálního porodnictví (ars obstetrica), zakladatel 
urogynekologie v regionu.

8 www.kzcr.eu
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