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Sazba a grafická úprava:

PERINATOLOGICKÉ CENTRUM V ÚSTECKÉ
MASARYKOVĚ NEMOCNICI
V letošním roce obhájila Masarykova ne- teřské komplikace typu preeklampsie,
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., statut HELLP syndrom, intrahepatální těhotencentra vysoce specializované intenziv- ská cholestáza a jiné komplikace a zání péče v perinatologii. Je tedy jedním važné poporodní stavy ohrožující zdraví
z 12 perinatologických center v České a život rodičky. Ve spolupráci s příslušrepublice. Perinatologické centrum tvoří nými odděleními a klinikami Masarydvě pracoviště ústecké nemocnice – po- kovy nemocnice centrum soustřeďuje
rodnická část gynekologicko-porodnické těhotné pacientky s diabetem, nemocekliniky a neonatologická klinika, obě mi srdce, roztroušenou sklerózou a onemocněními krve.
při Fakultě zdraPoskytuje speciavotnických studií
lizovanou předpoUniverzity J. E. PurPerinatologická centra zajišťují
rodní a poporodní
kyně v Ústí nad
standardní, intenzivní, resuspéči
rodičkám
Labem a Krajské
citační a vysoce specializos
vybranými
vrozdravotní, a. s.
vanou neonatologickou péči.
zenými
vadami
– Masarykovy neJejich součástí je 24hodinová
gastrointestinálnímocnice v Ústí nad
transportní služba. Jsou nejvyšho traktu u plodu.
Labem, o. z. Ženším konzultačním a léčebným
Péče o těhotenství
skou kliniku vede
centrem v rámci neonatologie
ohrožená
výše
doc. MUDr. Tove svém spádovém území.
uvedenými stavy
máš Binder, CSc.,
se
soustřeďuje
a novorozeneckou
do poraden pro
MUDr. Patrik Hitka, Ph.D. Vedoucím lékařem perinato- riziková těhotenství ve fetomaternálním
logického centra je MUDr. Pavel Gerych. centru, které bylo vybudováno a otevřeGynekologicko-porodnická klinika po- no před dvěma roky a splňuje ta nejvyšší
skytuje komplexní diagnostickou a lé- kritéria jak na špičkové přístrojové vybačebně preventivní péči během těhoten- vení, tak i moderní a účelné prostředí
ství, porodu a šestinedělí. Spádovou vyšetřoven.
oblastí je část Ústeckého a část Libereckého kraje. V rámci plnění povinností
perinatologického centra je zajištěna
specializovaná péče o nejzávažnější patologické stavy související s gestací, jako
jsou předčasné porody od 23. týdne
těhotenství, intrauterinní růstové retardace plodu, komplikovaná a vysoce riziková vícečetná těhotenství, závažné ma-

Mimo to centrum zajišťuje komplexní
(tzn. invazivní i neinvazivní) prenatální
diagnostiku vrozených vývojových vad
počínaje doporučenými ultrazvukovými
vyšetřeními v I. trimestru a II. trimestru až po superkonziliární vyšetření
pacientek a jejich plodů odeslaných
spádovými lůžkovými i ambulantními
zařízeními. Zásadní je v tomto smě-

Středisko komunikace KZ, a. s.
Design a zajištění tisku:
Jasnet, spol. s r.o. (www.jasnet.cz)
Moskevská 1365/3
400 01 Ústí nad Labem

Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých
nemocnic KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

2

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

www.kzcr.eu

Přednosta neonatologické kliniky
MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

Vrchní sestra neonatologické kliniky Lenka Nováková. Kamerky umístěné nad některými
inkubátory umožňují sledovat miminka i maminkám, které to do nemocnice mají daleko.

ru spolupráce s dětskými kardiology. vorozeneckým oddělením při Dětském
V součinnosti s oddělením lékařské a dorostovém oddělení Krajské zdravotgenetiky se v Ústí nad Labem provádí ní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
invazivní výkony prenatální diagnostiky
Lůžková část neonatologické kliniky
– amniocentézy, odběry choriových klků
disponuje stanicí fyziologických novoroa kordocentézy. Ke snížení počtu invazenců s 25 lůžky a 10 observačními lůžzivních výkonů významně přispívá přes
ky. Stanice fyziologických novorozenců
hraniční spolupráce s panem primářem
nadstandard čítá lůžek devět.
Pavlem Rubešem, dlouhodobě působícím v Sasku, k němuž lékaři za výhod- Stanice intermediární péče nabízí 10 lůných
podmínek
žek, stanice intenpacientky odesízivní a resuscitačlají na vyšetření
V roce 2018 bylo na porodnici
ní péče má devět
NIPT.
v Masarykově nemocnici v Ústí
lůžek.

nad Labem, o.
Na práci porodnic1 768 porodů,
ké části centra se
dvojčat 38x.
podílí 23 lékařů,
52 zdravotních sester a porodních
asistentek, 13 ošetřovatelek. Péče je poskytována na 53 lůžkách.
Neonatologická péče je od roku 1995
v České republice organizována třístupňově. V rámci třístupňové diferencované
péče o novorozence zajišťuje neonatologická klinika všechny tři úrovně péče,
od péče o fyziologické novorozence přes
péči intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Neonatologická
klinika byla ustavena 1. června 2018.
Navázala tak na novorozenecké oddělení, které bylo od roku 2007 v organizační struktuře Masarykovy nemocnice
samostatným oddělením.
Spádová oblast neonatologické kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje
a sahá až do kraje Libereckého. Do spádové oblasti patří porodnice a dětská
oddělení v Liberci, Jablonci nad Nisou,
České Lípě, Děčíně, Rumburku, Litoměřicích, Teplicích a Roudnici nad Labem.
Současně dochází k prohloubení spolupráce s perinatologickým centrem, no-

z., odvedeno
z toho porod

Součástí ústeckého perinatologického centra je poradna pro rizikové
novorozence, kde
jsou do věku dvou let sledovány děti
s porodní hmotností pod 1 500 gramů
a ostatní ohrožení novorozenci. Poradna spolupracuje s ostatními odborníky
v péči o miminka. Snahou je předcházet
nebo minimalizovat možná dlouhodobá
poškození dětí. V poradně je realizována sezónní profylaxe RSV viróz u ohrožených skupin dětí, a to pravidelnou aplikací „centrového“ léku Synagis. Úkolem
poradny je také sběr a vyhodnocování
dat pozdní morbidity a mortality.
Součástí centra je také transportní služba sloužící pro okamžitý převoz novorozenců, u kterých došlo k nečekaným,
akutním patologickým stavům, jež vyžadují intermediární a resuscitační péči.
Pracoviště disponuje dvěma transportními inkubátory. V kraji s vysokou a rostoucí incidencí novorozenců s porodní
hmotností pod 2 500 g (Ústecký kraj
10 %, ČR 7 %) stoupají nároky na transportní službu, která musí být zajištěna
nepřetržitě po celých 24 hodin. Počet

transportů zůstává vysoký.
V současné době v centru pečuje o novorozence 7 lékařů, tři staniční sestry,
55 dětských sester a 6 sanitářek.
Nově byl v loňském roce v perinatologickém centru zřízen paliativní tým.
Centrum organizuje pravidelné odborné
semináře pro své pracovníky. V červnu
tradičně pořádá dvoudenní konferenci
Perinatologické dny Ústeckého kraje.
Lékaři centra se podílí i na výuce studentek Fakulty zdravotnických studií
UJEP, doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.,
je vedoucím Katedry porodní asistence
a specifických disciplín.

Do budoucna je za významné podpory
vedení KZ i MNUL plánována přestavba porodního sálu z boxového uspořádání na porodní pokoje, což jde ruku
v ruce s úpravami šestinedělí. Vše má
za cíl jediné, aby matka a otec nebyli
ani na chvíli od dítěte a od sebe navzájem odloučeni, a to i v případě, že
půjde o porod císařským řezem.

Vedoucí ústeckého perinatologického
centra MUDr. Pavel Gerych
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PERINATOLOGICKÉ CENTRUM V MOSTECKÉ NEMOCNICI

Vedoucí mosteckého perinatologického
centra MUDr. Kateřina Fabichová

Primářka dětského a dorostového
oddělení MUDr. Marie Váchová (vpravo)

Perinatologické centrum Krajské zdra- Karlovy Vary, Cheb. V rámci plnění
votní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., povinností perinatologického centra
tvoří gynekologicko-porodnické od- zdravotníci zajišťují specializovanou
dělení a oddělení dětské a dorostové. péči o nejzávažnější patologické stavy
Mostecké perinatologické centrum je související s gestací, jako jsou předčasné
porody
jedním ze dvou
od 23. týdne těperinatologických
V mostecké porodnici se ročně
hotenství, intraucenter
Krajské
narodí kolem 1 000 novorozenterinní
růstová
zdravotní. Celkem
ců – v roce 2018 celkem 1 016,
retardace plodu,
jich je v České rev roce 2017 celkem 1 079.
komplikovaná
publice dvanáct.
a vysoce riziková
Primářem gynevícečetná těhokologicko-porodtenství,
závažné
mateřské
komplikace
nického oddělení je MUDr. Jiří Krhoutypu
preeklampsie,
HELLP
syndrom,
nek, vrchní sestrou Eva Janíková.
intrahepatální těhotenská cholestáza
Primářkou dětského a dorostového
a jiné komplikace a závažné popooddělení je MUDr. Marie Váchová,
rodní stavy ohrožující zdraví a život
vrchní sestrou Eva Mašková, vedoucí
rodičky. Ve spolupráci s příslušnými
perinatologického centra je zástupkyodděleními Nemocnice Most centrum
ně primářky dětského a dorostového
soustřeďuje těhotné pacientky s diaoddělení MUDr. Kateřina Fabichová.
Porodnická část gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Most
poskytuje péči jak o fyziologická, tak
o riziková a patologická těhotenství,
komplikace v těhotenství. Gynekologicko-porodnické oddělení poskytuje
komplexní péči v prenatální diagnostice. Chod porodního oddělení zajišťuje
12 lékařů a 48 porodních asistentek
a ošetřovatelek.
Gynekologicko-porodnické oddělení
poskytuje komplexní diagnostickou
a léčebně preventivní péči během těhotenství, porodu a šestinedělí. Spádovou oblastí je část Ústeckého kraje
a Karlovarský kraj, porodnice Sokolov,
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Porodnice je zařazena do seznamu
Baby Friendly Hospital Initiative

betem, nemocemi srdce a onemocněními krve. Poskytuje specializovanou
předporodní a poporodní péči rodičkám s rizikovým těhotenstvím. Péče
o těhotenství ohrožená výše uvedenými stavy se soustřeďuje do poraden
pro riziková těhotenství.
Neonatologická část perinatologického centra se skládá z jednotky intenzivní a resuscitační péče (5 lůžek),
stanice intermediární péče / nedonošenecké stanice (13 lůžek + 5 lůžek
observačních) a ze stanice fyziologických novorozenců (25 lůžek) v systému rooming-in, kde všichni novorozenci leží s matkami. Toto oddělení
prošlo před dvěma lety rekonstrukcí.
K dispozici jsou i lůžka pro matky nedonošených dětí (7 lůžek).
Ročně se zde narodí kolem 1 000
novorozenců – v roce 2018 celkem
1 016, v roce 2017 celkem 1 079. Počet patologických porodů včetně těch
předčasných je kolem 20–22 %. Porodů s nižší hmotností než 2 500 g bylo
za loňský rok 171.
O malé pacienty se stará 9 lékařů,
32 zdravotních sester a 7 sanitářek.
Součástí centra je dále poradna pro rizikové novorozence, kde jsou sledovány zejména nedonošené děti do dvou
let věku. Snahou je zde předcházet,
sledovat, eventuálně minimalizovat
možná dlouhodobá onemocnění a poškození dětí, provádí zde mimo jiné
i sezónní očkování proti RS virózám
(Synagis).

Primář gynekologicko-porodnického
oddělení MUDr. Jiří Krhounek

www.kzcr.eu

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Transportní novorozeneckou službu
zajišťuje zkušený zdravotnický personál, v převozových inkubátorech jsou
transportováni závažně nemocní novorozenci do Perinatologického centra
Nemocnice Most nebo do jiných specializovaných center (např. FN Motol –
operace vrozených vad).
Mostecký region je region s vysokou
koncentrací perinatální a neonatální

patologie. Nedonošených bylo v roce
2016 z celkového počtu novorozenců
v pánevních okresech Most a Chomutov 16,1 %, což je dvojnásobek oproti
ČR (7,8 %). V roce 2018 ošetřili zdravotníci mosteckého centra 59 dětí pod
1 500 gramů porodní hmotnosti. Svoji
práci vykonávají s velkou trpělivostí
a něhou.
U všech novorozenců je preferováno

důsledné kojení, proto byla mostecká
porodnice zařazena do seznamu Baby
Friendly Hospital Initiative (BFHI). Mezi
sestřičkami jsou laktační poradkyně.
„Přáním oddělení je spokojenost miminek a jejich maminek, všem přeje
personál centra hlavně hodně zdraví
(pak už všechno přijde samo),“ dodává primářka dětského a dorostového
oddělení MUDr. Marie Váchová.

PORODNICE NEMOCNICE DĚČÍN
Porodnická část Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín
poskytuje péči jak o fyziologická, tak
i o riziková a patologická těhotenství
a o komplikace v těhotenství. Gynekologicko-porodnické oddělení děčínské
nemocnice poskytuje komplexní péči
v prenatální diagnostice. Primářem
oddělení je MUDr. Peter Kraus, vrchní
sestrou Bc. Petra Ludviková.
Během roku 2018 se na oddělení narodilo 647 dětí, z nich 149 císařským
řezem, což odpovídá roku 2017. Během prvních devíti měsíců letošního
roku se v děčínské porodnici uskutečnilo 573 porodů, což je o 73 více než
za stejné období roku 2018.
Porodnice se věnuje porodům od dokončeného 35. týdne těhotenství. Porody před tímto termínem jsou převáženy do perinatologických center.
Oddělení šestinedělí je tvořeno celkem 9 pokoji, z nichž 2 jsou nadstandardní s vlastním sociálním zařízením,
televizí a zdarma dostupnou Wi-Fi
a 1 pooperační pokoj intenzivní péče
pro monitorování pacientky po císařském řezu. Maximální kapacita oddělení je 16 pacientek.
Oddělení zajišťuje kompletní standardní vyšetřovací metody. Porodní
sál je vybaven jak přístrojově, tak personálně k zajištění plnohodnotné bezpečné porodnické péče. Zdravotníci
pravidelně připravují předporodní kurzy pro nastávající maminky, je možná
přítomnost doprovodu u porodu.
Pro I. dobu porodní jsou k dispozici
dva klimatizované pokoje s televizí a hudbou, kde může při určitém
respektování soukromí pobývat pár
nastávajících rodičů či jiný doprovod

k porodu. Samozřejmostí je umožnění zie, které může ovlivnit i rodící se dítě.
volného pohybu rodičky v I. době po- Pro II. dobu porodní slouží dva porodní. Preferován je přirozený způsob rodní boxy se základním a speciálním
porodu s využitím dostupných alter- přístrojovým vybavením. Rodičkám
nativních technik (sprcha, balón, vak, jsou umožněny kromě klasické polohy
aromaterapie, polohování, lokální ter- i různé alternativní metody, a pokud
moterapie…).
jsou v souladu se zásadami lékařskéK tlumení bolestí je připravena celá ho vedení porodu, je personál odděškála analgezie, lékaři zde používají lení ochotný vyjít vstříc požadavkům
inhalační analgezii ENTONOX a díky rodičky. V souvisejícím traktu je samostatný operační
výborné spolusál pro provádění
práci s odděleV roce 2018 bylo v děčínské
císařských řezů
ním ARO mohou
porodnici odvedeno 647 poroa box pro ošetřezdravotníci široce
dů, z toho 159 císařských řezů.
ní novorozence
poskytovat nejPět maminek přivedlo na svět
po porodu. Provámodernější a prodvojčátka.
děny jsou odběry
kazatelně nejúpupečníkové krve
činnější způsob
pro Národní Centtišení porodních
bolestí formou epidurální analgezie. rum Tkání a Buněk a.s. a CORD BLOOD
Epidurální analgezie je na gynekolo- CENTER CZ, s.r.o.
gicko-porodnickém oddělení dostup- Samozřejmostí je společné ubytování
ná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky matky a novorozence, tzv. rooming-in.
této metodě lékaři prakticky elimino- Jedná se o poskytnutí nepřetržitého
vali tzv. systémové podávání analge- kontaktu novorozence s maminkou,

Vrchní sestra Bc. Petra Ludviková

Primář MUDr. Peter Kraus
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Ošetřovatelskou péči na gynekolo
gicko-porodnickém oddělení poskytují
převážně registrované porodní asistentky. Při práci využívají veškeré moderní ošetřovatelské postupy a pracují
metodou ošetřovatelského procesu,
který je zaměřen na individuální potřeby pacienta.

Gynekologická vila prošla rekonstrukcí

které umožňuje mamince reagovat
na potřeby miminka. Rooming-in podporuje citový vztah maminky k děťátku, umožňuje kojení podle potřeb
dítěte a také častý kontakt s tatínkem
či ostatními členy rodiny. Miminko je
k prsu přiloženo již těsně po porodu
na porodním sále, což má obrovský
význam pro úspěšný rozvoj laktace
maminky, ještě více podporující efekt
má samopřisátí při bondingu. Dovolí-li to zdravotní stav maminky i mimin-

Odborná gynekologická ordinace

ka, zůstává novorozenec s maminkou
po celou dobu jejího pobytu na porodním sále, a to nejlépe v kontaktu kůže
na kůži. Odborný dohled zajišťuje
novorozenecká sestra, která provádí
i první ošetření novorozence. Po uběhnutí dvou hodin observace na porodním sále je maminka i s miminkem
převezena na oddělení šestinedělí.
Zde o oba následně pečuje tým neonatologických a gynekologických lékařů a sester.

V děčínské nemocnici jsou k dispozici
i laktační poradkyně, které novopečené mamince odborně zodpoví dotazy,
seznámí ji s technikou kojení a s různými pomůckami ke kojení. S maminkami laktační poradkyně spolupracují
i po jejich odchodu z porodnice domů.
Na telefonu jsou 24 hodin denně.
V následujících letech se plánuje výstavba nového moderního pavilonu
v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., kde bude sídlit
oddělení gynekologie, porodní sály
i oddělení šestinedělí.

PORODNICE NEMOCNICE TEPLICE
Porodnická část gynekologicko-porodnického oddělení teplické nemocnice se nachází ve 3. patře, v pravém
křídle budovy F. Primářem oddělení je
MUDr. Lukáš Pondělíček, vrchní sestrou Alena Silnicová.
Oddělení sestává ze stanice šestinedělí, která disponuje 16 lůžky,
a porodního sálu, kde se nacházejí tři
porodní boxy, dvou jednolůžkových
pokojů pro maminky před porodem
a jednoho dvoulůžkového pokoje, který slouží budoucím maminkám, které
zatím nejsou připraveny k porodu, ale
jejich stav jim nedovolí odejít domů.
Rodit zde mohou maminky od 34. týdne těhotenství, po dohodě s neonato-

Primář MUDr. Lukáš Pondělíček
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logy již od 32. týdne těhotenství.
Teplická porodnice je často označována jako rodinná. V roce 2018 se v ní
narodilo 790 miminek, z toho 113 císařským řezem. Za poslední tři roky se
podařilo snížit počet císařských řezů
na 14 %. „Myslíme si, že je to dáno
individuálním přístupem ke každé
rodičce, v případě nutnosti správným
časováním porodu, dobře vypracovaným systémem preindukcí a indukcí
a motivací každé ženy,“ uvádí primář
oddělení MUDr. Lukáš Pondělíček.
Teplickou porodnici, i když je teprve
před plánovanou rekonstrukcí, volí
stále více budoucích maminek. „Nárůst k říjnu roku 2019 je o 100 porodů

Práce lékařů očima dětí ze ZŠ Na Stínadlech

více ve srovnání s rokem 2018. Velmi
si toho vážíme a jsme moc rádi, že
od nás maminky odcházejí spokojené a s úsměvem. Maminka má u nás,
když to stav dovolí, nepřetržitý kontakt
s miminkem ihned po porodu, a samozřejmě dále při pobytu na oddělení
šestinedělí. V případě indikovaného
plánovaného císařského řezu je možné se domluvit, aby byl tatínek po celou dobu operačního porodu v přítomnosti maminky,“ doplnil MUDr. Lukáš
Pondělíček.
Dalším krokem, který před třemi lety
v Teplicích zavedli, je nabídka zevního obratu plodu maminkám, jejichž
miminko se nachází v poloze kon-

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

PODĚKOVÁNÍ PRIMÁŘI
GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO
ODDĚLENÍ NEMOCNICE TEPLICE
Vážený pane primáři,
dne 10. 9. 2019 ve večerních
hodinách jsem v teplické porodnici porodila svou druhou dceru.
Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování a vděk, protože díky chování personálu, který měl zrovna
na porodním oddělení službu,
vše proběhlo v příjemné a přátelské atmosféře plné pohody,
vtipkování a ochoty. I další pobyt
na oddělení pak probíhal perfektně, jsem velmi ráda, že jsem
opět zvolila teplickou porodnici (rodila jsem zde i první dceru
v dubnu 2016). Nesetkala jsem
se s jediným nepříjemným či neochotným zaměstnancem, všichni
byli nadmíru vstřícní, usměvaví
a více než ochotní s čímkoli pomoci. Drobnosti nad rámec pracovních povinností, činěné čistě
jen z dobré vůle (podržení dveří,
odnesení tácu s nádobím, časté
dotazy, zda opravdu něco nepotřebujeme) pak celkový obrázek
porodnice dotvořily k dokonalosti. Myslím, že můžete být na své
pracoviště právem hrdý.
Velmi oceňuji, že jsem každou
minutu nejen samotného porodu, ale i celkového pobytu na oddělení přesně věděla, co a proč
se děje či bude se dít se mnou,
s miminkem, i že miminko bylo
až na opravdu nezbytné a velmi
krátké úseky celou dobu se mnou.
Pečlivé dodržování vytčených
zásad bondingu a rooming-inu,
které uvádíte na stránkách nemocnice, by mělo být příkladem
pro mnohé jiné nemocnice, kde
zdaleka takto neprobíhají, ačkoli
navenek se tvrdí něco jiného.
Ještě jednou velmi děkuji za veškerou opravdu nadstandardní
péči, které se mi (a všem ostatním) dostalo jako úplně samozřejmé.
Děkuji a přeji mnoho spokojených pacientů a zdravých miminek.
Barbora Richterová

Prenatální poradna

www.kzcr.eu

Tým lékařů gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Teplice

cem pánevním, který je prováděn které tlumí bolest, až po možnost vyve 36. týdnu. Úspěšnost obratů se užití epidurální analgezie či Entonoxu
pohybuje kolem
(směs oxidu dus50 %. Pokud
ného).
V roce 2018 v teplické porodnižena obrat nepreBudoucím
maci přivedli na svět 798 miminek
feruje nebo není
minkám porodpři 790 porodech.
obrat úspěšný, je
nice nabízí předmožné vést poroporodní
kurzy
dy plodů koncem
vedené staniční sestrou porodního
pánevním spontánně, tj. vaginálně při sálu. Pro těhotné po 36. týdnu je k dissplnění podmínek pro spontánní ve- pozici prenatální poradna. O rizikové
dení porodu plodu v poloze koncem těhotné se stará poradna pro riziková
pánevním.
těhotenství.
Pro tlumení porodních bolestí v teplic- „Věříme, že s naším přístupem budou
ké porodnici zdravotníci nabízejí řadu rodičky i nadále spokojeny. Doufáme,
možností. Od volného pohybu ma- že do naší porodnice budou hledat
minky na porodním sále, hydroterapie cestu rodičky nejen z Teplic, ale i z šiči muzikoterapie přes aplikaci léků, rokého okolí,“ dodal primář oddělení.

PORODNICE NEMOCNICE CHOMUTOV
Gynekologicko-porodnické oddělení
chomutovské nemocnice poskytuje komplexní péči v prenatální diagnostice včetně invazivní prenatální
diagnostiky. Primářem oddělení je
MUDr. Michal Zeman, Ph.D., vrchní sestrou Šárka Součková.
Během roku 2018 se na oddělení
narodilo 752 dětí při 746 porodech,
což představuje nárůst cca o 50 porodů oproti předešlému roku. „Během
2/3 letošního roku bylo na našem
oddělení provedeno cca 500 porodů.
Trend je tedy ustálený, na konci roku
předpokládáme zhruba stejný počet

porodů jako v roce 2018. Nejen že
se daří, ale naopak jsme ještě snížili
procentuální zastoupení operativních
porodů, zejména císařských řezů, letos jsme zatím na 9,5 %,“ uvádí primář
oddělení.
V rámci porodnice je poskytována
péče jak o fyziologická, tak i o riziková a patologická těhotenství a o komplikace v těhotenství. Lékaři se věnují
porodům od dokončeného 34. týdne
těhotenství. Rodičky před tímto termínem jsou převáženy do perinatologických center, přičemž jsou preferovány
ty geograficky nejbližší.
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PERINATOLOGICKÁ CENTRA A PORODNICE

Primář MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Porodní sály jsou nově zrekonstruované, příjemné, je vidět snaha o „domácí prostředí“. V rámci I. doby porodní
je možno využít porodnickou vanu.
Samozřejmostí je umožnění volného
pohybu rodičky v I. době porodní, stejně jako možnost využití sprchy a rehabilitačních míčů či jiných pomůcek
k uvolnění, nejsou-li přítomny porodnické komplikace. Porodní sály jsou
vybaveny jak přístrojově, tak personálně k zajištění plnohodnotné bezpečné
porodnické péče.
Na oddělení šestinedělí je samozřejmostí společné ubytování matky a dítěte, takzvaný rooming-in, a služba
laktační poradkyně na novorozeneckém oddělení.
Ošetřovatelskou péči na gynekologicko-porodnickém oddělení poskytují
převážně registrované porodní asistentky. Při práci využívají veškeré moderní ošetřovatelské postupy a pracují
metodou ošetřovatelského procesu,

který je zaměřen na individuální potře- na oddělení 3 mladí lékaři absolventi,
což sice klade vyšší nároky na starší
by pacienta.
Díky dobré spolupráci s oddělením lékaře v rámci výuky, ale jistě jde pro
ARO mohou zdravotníci široce posky- oddělení o příslib do budoucna.
tovat nejmodernější a prokazatelně „Kontinuálně se snažíme zútulňovat
nejúčinnější způsob tišení porodních v rámci dispozičních možností prostředí porodnice,
bolestí
formou
nyní nově výzdoepidurální analbou porodního
V
roce
2018
se
v
porodnici
chogezie. Epidurálsálu profesionálmutovské
nemocnice
narodilo
ní analgezie je
ními žánrovými
752
dětí
při
746
porodech,
což
na gynekologicfotografiemi. Děti
představuje
nárůst
cca
o
50
poko-porodnickém
ze ZŠ vyzdobily
rodů
oproti
předešlému
roku.
oddělení dostupoddělení šestiná 24 hodin dennedělí
obrázky
ně, 7 dnů v týdnu.
maminek
a
miminek.
Dalším
krokem
V roce 2018 byla využita u 29 % poke
zlepšení
komfortu
pro
pacienty
pak
rodů. Díky této metodě lékaři prakticbude
oprava
denní
místnosti
klienky vytlačili tzv. systémové podávání
analgezie, které může ovlivnit i rodící tek na oddělení gynekologie. Na tuto
se miminko. Kontinuální a intenzivní akci se podařilo získat prostředky
předporodní péčí se daří držet na níz- v rámci Benefičního golfového turnaje
ké úrovni počet porodů císařským ře- KZ, a. s., který proběhl v srpnu letošzem, kterých bylo v roce 2018 13,3 % ního roku na hřišti v Bitozevsi ve pro(nárůst o 0,4 % proti roku 2017). Opro- spěch Gynekologicko-porodnického
ti celostátnímu průměru se tak daří oddělení Nemocnice Chomutov,“ dodržet na uzdě tento nejvýznamnější dal MUDr. Michal Zeman, Ph.D.
faktor mateřské morbidity a oddělení
splňuje kritéria 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 nízké úrovni
novorozeneckou i mateřskou mortalitu i morbiditu, na úrovni lepší, než je
celostátní průměr.
Koncem loňského roku ukončil získáZleva MUDr. Petr Veselský, MUDr. Michal
ním atestace vzdělání MUDr. Jan JoZeman, Ph.D., a MUDr. Jan Rejholec
náš. Během letošního léta nastoupili

SEZNAM VĚCÍ DO PORODNICE: CO SI VZÍT S SEBOU
Doklady: občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny, oddací list (kopie), připravené jméno pro dítě (děti), těhotenská průkazka + všechna vyšetření týkající se matky a jejího těhotenství (ultrazvuková vyšetření atd.); kde to připadá
v úvahu – list z matriky o přiznání otcovství.
Do tašky: léky, které trvale užíváte (přinést v originálním balení), přezůvky (eventuálně přezůvky do sprchy), noční košile
(můžeme vám půjčit nemocniční), spodní prádlo (i jednorázové, síťované kalhotky), toaletní potřeby, toaletní papír, hygienické vložky, kojicí podprsenka nebo vložky do podprsenky, ručníky, kapesníky, příbor, propiska.
Pro tatínka k porodu: fotoaparát, přezůvky, eventuálně svačina s pitím.
Pro miminko: v porodnici jsou k dispozici látkové pleny, oblečení, hygienické potřeby. Můžete si přinést vlastní oblečení
pro miminko a jednorázové pleny.

Redakce děkuje všem autorům za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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