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HISTORIE
Významnou osobností gynekologické
ho oddělení byl dr. Rudolf Pils, vynika
jící chirurg a gynekolog, který z mnoha 
studijních cest po celé Evropě přivezl 
nejmodernější poznatky vědy a snažil 
se je uvést v děčínské nemocnici do ži
vota. Dr. Pils vedl nemocnici více než 
dvacet let (1. 1. 1924 – 16. 6. 1945). 
V  roce  1946  byl  nově  zřízen  primari
át  gynekologickoporodnický  v  čele 
s primářem MUDr. Jiřím Pejškem. Přes 
trvalý  nedostatek  lékařů  i  ostatního 
personálu  se  provoz  nemocnice  neu
stále zvyšoval. 
V  roce  1946  bylo  na  porodnickém 
oddělení  o  40  lůžkách  zaznamenáno 
1200 porodů. V roce 1953 mělo gyne
kologickoporodnické oddělení 90  lů
žek, pracovalo zde 6 lékařů, 13 sester 
a 4 pomocnice. 
V roce 1978 se začalo s výstavbou no
vého objektu v prostoru mezi nejstarší 

budovou  (interní  oddělení)  a  chirur
gickým pavilonem, tzv. proluka. Novo
stavba byla určena pro oddělení ARO 
a  pro  rozšíření  porodnického  a  inter
ního  oddělení.  Objekt  je  v  provozu 
od 22. 12. 1982. 
V roce 1986 se otevírá 1. gynekologic
ký operační sál. 
Největší  změnou,  která  koncem  mi
nulého století zasáhla do osudu zdra
votnictví v děčínském okrese, byl  rok 
1989.  Došlo  k  nebývalému  rozvoji 
zdravotní  péče,  co  se  týká  léčebných 
postupů, způsobů vyšetření, používá
ní  léků, a dále ke změně přístupu  lé
kaře k pacientovi a pacientů k  lékaři. 
V  roce  1999 mělo  gynekologickopo
rodnické oddělení 45 lůžek.
Dne  1.  9.  1994  byla  dokončena  pře
stavba  gynekologického  oddělení, 
oddělení šestinedělí a byl zřízen nový 
porodní sál ve 4. nadzemním podlaží. 

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Náplní  Gynekologickoporodnického 
oddělení Nemocnice Děčín je diagnos
tickoterapeutická,  preventivní  a  dis
penzární péče o ženu po celý její život 
při onemocnění ženského pohlavního 
ústrojí,  péče  u  stavů,  které  souvisí 
s  poruchou  funkce pohlavního  ústro
jí ženy, péče o ženu a plod v průběhu 

těhotenství,  během  porodu  a  péče 
o ženu v šestinedělí. 

Na  oddělení  pracuje  třináct  lékařů, 
z nich osm atestovaných v oboru. 

Oddělení  je  po  personální  stránce 
plně stabilizované, což nám umožňuje 
se rozvíjet ve všech směrech.

MUDr. PETER KRAUS

PRIMÁŘ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

VZDĚLÁNÍ 
1996–2002 – Lékařská fakulta UPJŠ Košice, Slovenská republika 
06/2005 – I. atestace v oboru Gynekologie a porodnictví, ÚPMD Praha 
01/2008 – licence ČLK 
04/2008 – odborná způsobilost 
07/2008 – specializovaná způsobilost Gynekologie a porodnictví 
10/2012 – diplom celoživotního vzdělávání 
10/2016 – zvláštní odborná způsobilost v oboru Urogynekologie
04/2017 – The Fetal Medicine Foundation certificate – 11–13 week, 
preeclampsia (recertifikace 04/2018 a 04/2019)
10/2017 – diplom celoživotního vzdělávání – obnova
12/2017 – primářská licence 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
10/2002 – 10/2005 – sekundární lékař, Gynekologickoporodnické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou 
10/2005 – 07/2007 – sekundární lékař, Gynekologickoporodnické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 
08/2007 – 02/2008 – sekundární lékař, Gynekologickoporodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec 
03/2008 – 02/2011 – vedoucí lékař oddělení gynekologie, vedoucí lékař oddělení porodnice, vedoucí Urogynekologické 
poradny Gynekologickoporodnického oddělení, Krajská nemocnice Liberec 
03/2011 – 08/2011 – zástupce primáře gynekologickoporodnického oddělení, Mladá Boleslav
09/2011 – 12/2016 – sekundární lékař a Urogynekologická ambulance Gynekologickoporodnické kliniky Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem 
09/2015 – 06/2017 – odborný asistent FZS UJEP Ústí nad Labem 
01/2017 – doposud – primář Gynekologickoporodnického oddělení Nemocnice Děčín 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
•  Porovnání metod císařského řezu podle Gepperta a MisgawLadach, Gynekolog č. 4, ročník 15, 2006 
•  Srovnání vaginální, abdominální a laparoskopicky asistované hysterektomie v terapii benigních onemocnění dělohy, 

Gynekolog č. 1, ročník 16, 2007 
•  Porovnanie transvaginálnej ultrasonografie a MRI pri predoperačnom hodnotení myometriálnej invázie karcinómu 

endometria, Gynekolog č. 2, ročník 16, 2007 
•  Řešení sestupu tří kompartmentů pomocí syntetického implantátu a sakrospinózní fixace: kohortová prospektivní 

studie s délkou folow up pěti let, Česká Gynekologie č. 4, ročník 82, srpen 2017 
•  Rekonstrukce defektu zadního a předního kompartmentu pomocí kotveného implantátu Prolift posterior: kohortová 

studie s pětiletým folow up, Česká Gynekologie č. 4, ročník 82, srpen 2017 

PŘEDNÁŠKY
•  Atrézie duodéna 13.–15. 4. 2007, ÚNL – Severočeský sjezd gynekologů zabývajících se UZ diagnostikou 
•  Přednášková činnost pro mediky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a na FZS UJEP
•  Přednášková činnost pro záchranáře Libereckého kraje
•  Koincidence extra a intrauterinní gravidity po IVFET. 23.–25. 5. 2008, Liberec – Severočeský sjezd gynekologů zabý

vajících se UZ diagnostikou 
•  3. 12. 2015, Praha – Celostátní konference s mezinárodní účastí XXIV. česká urogynekologie 2015 – Řešení descensu 

všech tří kompártmentů pomocí kotveného implantátu 
•  1. 12. 2016, Praha – Celostátní konference s mezinárodní účastí XXV. česká urogynekologie 2016 – Řešení sestupu 

tří kompártmentů pomocí syntetického implantátu a sakrospinózní fixace: kohortová prospektivní studie s délkou 
folow up pěti let 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH
•  Česká lékařská komora 
•  Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP – Sekce ultrazvukové diagnostiky 
•  Sekce urogynekologická 
•  Sekce ambulantních gynekologů 
•  Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení 
•  Urogynekologická společnost České republiky

Gynekologická vila prochází v letošním roce významnou revitalizací (více na straně 8)
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GYNEKOLOGIE
V rámci gynekologie provádí personál 
oddělení  celé  spektrum  gynekologic
kých výkonů a operací. Ročně zde pro
vede  téměř  tisíc  výkonů,  z  toho  přes 
500  malých  gynekologických  výkonů 
a přibližně 430 velkých operací. 

Na  děčínském  pracovišti  je  vyso
ká  úroveň  endoskopických  technik, 
od  hysteroskopií  po  laparoskopie 
včetně pokročilé  laparoskopické ope
rativy, kterou umožňuje kvalitní endo
skopické  vybavení,  a  hlavně  vysoce 
erudovaný operační tým. V roce 2018 
jsme  pořídili  nejmodernější  přístroj 
Versapoint k šetrnému provádění hys
teroresektoskopie. V ambulantní části 
pracoviště nabízíme vyšetření na nej
modernějších,  nově  pořízených  ultra
zvucích. 

V  gynekologické  části  oddělení  pa
cientkám  zajišťujeme  komplexní  dia
gnostickou a léčebnou péči ambulant
ní  i za hospitalizace, v tomto případě 
pohodlně  na  vybaveném  lůžkovém 
oddělení. 
Oddělení gynekologie sídlí v budově E 
v  1.  NP.  Tvoří  jej  4  pokoje  celkem  se 
14  lůžky  a  2  nadstandardní  pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, televi
zí a WiFi signálem. Pokud nestačí léč
ba  konzervativní  a  je  potřeba  k  vyře
šení zdravotního problému přistoupit 
k  operační  léčbě,  mohou  se  klientky 
spolehnout  na  zkušený  operační  tým 

a na špičkové přístrojové zázemí v mo
derně vybavených sálech.
Operační  léčba  je  prováděna  na ma
lém (výkony jednodenní gynekologie) 
a  velkém  operačním  sále  (operační 
výkony břišní i vaginální cestou) v roz
sahu základní gynekologické operační 
léčby,  výkony  provádíme  s  využitím 

moderních  minimálně  invazivních 
endoskopických  přístupů  –  hystero
skopické  a  laparoskopické  operace. 
Provádíme  operace  pro  úniky  moče 
a  rekonstruk ční  výkony  pánevního 
dna.  V  onkologické  oblasti  je  další 
péče navázána na specializované jed
notky  Masarykovy  nemocnice  v  Ústí 
nad Labem nebo jiných klinik. 
Gynekologickoporodnické  oddělení 
děčínské  nemocnice  nabízí  farma
kologické  ukončení  těhotenství  dle 
zákona  na  žádost  pacientky,  které  je 
alternativou  chirurgického  ukončení 
těhotenství.
Naše  pracoviště  zabezpečuje  celou 
řadu  specializovaných  poraden,  kte
ré  jsou  (kromě  UZ  screening  I  a  II) 
nyní  přestěhovány  do  nově  revitali
zované budovy O  (tzv.  gynekologická 
vila).  V  prvním  nadzemním  podlaží 
fungují  dvě  ordinace  –  jedna  klasic
ká gynekologická a druhá určená pro 
poradny. Do našich ambulancí se mů
žete  objednávat  na  telefonním  čísle 
412 705 370. Plánujeme pro vás ještě 
poradnu dětské gynekologie a porad
nu pro léčbu endometriózy.

UROGYNEKOLOGICKÁ PORADNA 
prim. MUDr. KRAUS, PONDĚLÍ 8.00–11.50
Poradna  poskytuje  komplexní  dia
gnostiku  a  léčbu  klientek,  které  trpí 
močovou  inkontinencí  nebo  problé
my  se  sestupem  pánevních  orgánů 
ve  formě  poklesu  dělohy,  cystokély,  
rekto/enterokély.
Stresovou  inkontinenci  řešíme  po
mocí  transobturátorových  pásek  TOT, 
TVTO a v indikovaných případech i re
tropubickými páskami TVT, či Bulkami
dem.  Tyto  operace  se  provádějí  v  lo
kální nebo celkové anestezii v režimu 
jednodenní gynekologie.
Pokles  pánevních  orgánů  dle  indika
ce  řešíme  přední  (zadní)  plastikou 
s  nebo  bez  vaginální  hysterektomie 
(event.  LAVH),  poševními  implantáty 
(zadní/přední MESH), operací dle Am
reichRichtera,  eventuálně  laparosko
pickou promontofixací.
Už  v  roce  2017  jsme  počtem  výkonů 
i  vybavením  oddělení  splnili  poža
davky  pro  zařazení  do  urogynekolo
gického  vzdělávacího  programu,  ale 
nefunkční  zákon  o  vzdělávání  nám 

neumožňuje se přihlásit k certifikaci.

INDIKAČNÍ PORADNA  
prim. MUDr. KRAUS, PONDĚLÍ 11.50–14.00
Do  indikační  poradny  jsou  odesílány 
pacientky  registrujícím  gynekologem. 
Na  základě  provedených  vyšetření 
a konzultace je doporučen další léčeb
ný postup, např. typ operace.

CENTRUM ONKOLOGICKÉ PREVENCE (TZV. COP)  
MUDr. KLABAN, PÁTEK 8.30–13.00
Zabývá se problematikou přednádoro
vých změn v oblasti pohlavních orgá
nů  žen.  Většinu  pacientek  tvoří  ženy 
s abnormálním nálezem na děložním 
čípku  (abnormální  cervikální  cytolo
gií) a abnormálním nálezem v oblasti 
vulvy  (zevních  rodidlech).  COP nabízí 
pacientkám  komplexní  přístup  –  tzn. 
diagnostiku,  terapii,  dispenzarizaci 
a prevenci (očkování proti HPV virům).

PORADNA PRO RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ 
MUDr. KLABAN, ÚTERÝ 9.00–12.00
Těhotným  s  rizikovým  nebo  ohrože
ným  průběhem  gravidity  je  třeba  vě
novat individuální péči, šitou na míru 
jejich rizikům, potížím a možným kom
plikacím. Centralizace pacientek v po

radně  tak  zvyšuje  kvalitu  péče  o  tě
hotenství a snižuje míru rizika vzniku 
patologie včetně možného poškození 
zdraví matky či plodu. Cílem poradny 
je především včasné odhalení případ
né  těhotenské  patologie  u  těhotných 
žen  s  rizikovými  faktory  a  následná 
kvalitní  péče  o  tuto  graviditu  s  cílem 
„dovést“ těhotenství k porodu bez po
škození zdraví matky či plodu.

PRENATÁLNÍ PORADNA PRO TĚHOTNÉ  
V 34.–36. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ,  
PÁTEK 8.30–14.00
V  rámci  poradny  těhotných  aktivně 
zachycujeme patologická těhotenství, 
např.  hrozící  předčasné  porody,  ges
tační  diabetes,  poruchy  růstu  plodu, 
nepravidelnosti  uložení  placenty,  ab
normální množství vody plodové.

PORADNA PRO LÉČBU NEPLODNOSTI (IVF) 
MUDr. KAPLAN, PONDĚLÍ 8.00–12.00 
Zajišťujeme  komplexní  dovyšetření 
neplodného  páru  včetně  diagnostic
kých operací  (HSK,  LPS)  a následnou 
přípravu  k  intrauterinní  inseminaci  či 
IVF cyklu. Jsme v úzké spolupráci s IVF 
centrem ISCARE, Praha Holešovice. 

Bc. PETRA LUDVIKOVÁ

VRCHNÍ SESTRA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

VZDĚLÁNÍ
1984–1988 – Gymnázium Rumburk
1989–1991 – Střední zdravotnická 
škola Most – pomaturitní studium 
obor Porodní asistentka
1994–1995 – IDVZP Brno – ošet
řovatelská péče v patologických 
stavech gyn. a porodnictví
2001–2004 – Univerzita J. E. Purky
ně, Ústí nad Labem – ošetřovatel
ství, management, B5346 
 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
1991–1992 – FN Motol – porodní asistentka
1992–1993 – Nemocnice Rumburk – všeobecná sestra 
1993 – 10/2016 – KZ, a. s. – Nemocnice Děčín, o.  z. – porodní asis
tentka, vrchní sestra 
11/2016 – 01/2017 – FN Královské Vinohrady – porodní asistentka 
02/2017 – 08/2017 – FN Plzeň – porodní asistentka 
09/2017 – dosud – KZ, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. – gynekologicko
porodnické oddělení – vrchní sestra 

Sesterna v 1. nadzemním podlaží gynekologické vily

Odbornou gynekologickou ordinaci s novým ultrazvukovým přístrojem Mindray 70 najdou pacientky v revitalizované vile O
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MYOMOVÁ PORADNA 
MUDr. GINDL, ÚTERÝ 12.00–13.45
Náplní práce myomové poradny je sle
dování myomů,  léčba myomů,  jejímž 
cílem je zmírnění příznaků, zmenšení 
velikosti myomů nebo jejich odstraně
ní. Nabízíme tyto možnosti: UZ sledo
vání,  farmakologickou  konzervativní 
terapii, nechirurgické zákroky (emboli
zace děložní tepny), chirurgické zákro
ky (myomektomie) s důrazem na lapa
roskopické řešení.

UZ I. SCREENING 
prim. MUDr. KRAUS, STŘEDA 8.00–14.00  
MUDr. KAPLAN, PONDĚLÍ 8.00–12.00

UZ II. SCREENING  
MUDr. GINDL, MUDr. KAPLAN,  
PÁTEK 8.00–12.00
Nabízíme  FMF  certifikovaný  prvo
trimestrální  ultrazvukový  screening. 
Provádíme  UZmultimarkerový  (NT, 
NB, Ductus venosus, mitrální  regurgi
tace) kombinovaný  test. Poskytujeme 
komplexní  ultrazvukovou  prenatální 
diagnostiku 3D/4D – prvotrimestrální 

screening,  screening  vrozených  vývo
jových vad, dopplerovské měření prů
toku krve plodem a placentou.

V areálu děčínské nemocnice ve vile 
O se rovněž nachází i gynekologicko-
-porodnická ordinace MUDr. Libuše 

Trudákové, která zabezpečuje obvod-
ní gynekologicko-porodnickou péči 
o pacientky. 
Provoz ordinace MUDr. Libuše Trudá-
kové běží každý den od 8.00 do 14.00 
hodin.
 

PORODNICE
V  porodnické  části  poskytujeme  péči 
jak o fyziologická, tak i o riziková a pa
tologická  těhotenství  a  o  komplikace 
v  těhotenství.  Gynekologickoporod
nické  oddělení  děčínské  nemocnice 
poskytuje komplexní péči v prenatální 
diagnostice.
Během roku 2018 se na oddělení na

rodilo 647 dětí, z nich 149 císařským 
řezem, což odpovídá roku 2017. 
V  naší  porodnici  se  věnujeme  poro
dům od dokončeného 35. týdne těho
tenství.  Porody  před  tímto  termínem 
převážíme  do  perinatologických  cen
ter, preferujeme ty geograficky nejbliž
ší. 

Oddělení  šestinedělí  je  tvořeno  cel
kem 9 pokoji, z nichž 2 jsou nadstan
dardní s vlastním sociálním zařízením, 
televizí a zdarma dostupnou WiFi a 1 
pooperační pokoj  intenzivní péče pro 
monitorování pacientky po císařském 
řezu. Maximální  kapacita oddělení  je 
16 pacientek.

Zajišťujeme kompletní  standardní  vy
šetřovací  metody.  Porodní  sál  je  vy
baven  jak přístrojově,  tak personálně 
k  zajištění  plnohodnotné  bezpečné 
porodnické  péče.  Pravidelně  připra
vujeme předporodní  kurzy pro nastá
vající maminky,  je možná  přítomnost 
doprovodu u porodu. 

Pro  I.  dobu  porodní  jsou  k  dispozici 
dva  klimatizované  pokoje  s  televi

zí  a  hudbou,  kde  může  při  určitém 
respektování  soukromí  pobývat  pár 
nastávajících  rodičů  či  jiný  doprovod 
k porodu. Samozřejmostí je umožnění 
volného pohybu rodičky v I. době po
rodní.  Preferujeme  přirozený  způsob 
porodu  s  využitím  dostupných  alter
nativních technik (sprcha, balón, vak, 
aromaterapie, polohování, lokální ter
moterapie, …). 

K  tlumení  bolestí  je  připravena  celá 
škála  analgezie,  používáme  zde  in
halační  analgezii  ENTONOX  a  díky 
výborné spolupráci  s oddělením ARO 
mohou  zdravotníci  široce  poskytovat 
nejmodernější  a  prokazatelně  nej
účinnější  způsob  tišení  porodních 
bolestí  formou  epidurální  analgezie. 

Epidurální  analgezie  je  na  gynekolo
gickoporodnickém  oddělení  dostup
ná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky 
této metodě  lékaři  prakticky elimino
vali  tzv.  systémové  podávání  analge
zie, které může ovlivnit i rodící se dítě. 
Pro  II.  dobu  porodní  slouží  dva  po
rodní boxy se základním a speciálním 
přístrojovým  vybavením.  Rodičkám 
jsou umožněny kromě klasické polohy 
i  různé  alternativní  metody,  a  pokud 
jsou v souladu se zásadami lékařské
ho  vedení  porodu,  jsme  ochotni  vyjít 
vstříc požadavkům rodičky. V souvise
jícím traktu je samostatný operační sál 
pro  provádění  císařských  řezů  a  box 
pro  ošetření  novorozence  po  poro

V ROCE 2018  
SE NA GYNEKOLOGICKO-

PORODNICKÉM ODDĚLENÍ 
NEMOCNICE DĚČÍN 

NARODILO 647 DĚTÍ.

Gynekologicko-porodnická ordinace MUDr. Libuše Trudákové v budově O

Nadstandardní pokoj na gynekologické části oddělení v budově E

Pokoj, ve kterém pacientky tráví první dobu porodní, působí velmi útulně

Pooperační pokoj gynekologicko-porodnického oddělení děčínské nemocnice

Standardní pokoj pro maminku s miminkem

Bc. Petra Ludviková na porodním sále
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du.  Provádíme  odběry  pupečníkové 
krve pro Národní Centrum Tkání a Bu
něk  a.s.  a  CORD  BLOOD  CENTER  CZ, 
s.r.o.
Samozřejmostí  je společné ubytování 
matky a novorozence, tzv. roomingin. 
Jedná  se  o  poskytnutí  nepřetržitého 
kontaktu  novorozence  s  maminkou, 
které  umožňuje  mamince  reagovat 
na potřeby miminka. Roomingin pod
poruje  citový  vztah  maminky  k  dě
ťátku,  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
ka, zůstává novorozenec s maminkou 
po celou dobu jejího pobytu na porod
ním sále, a to nejlépe v kontaktu kůže 
na  kůži.  Odborný  dohled  zajišťuje 
novorozenecká  sestra,  která  provádí 
i první ošetření novorozence. Po uběh
nutí dvou hodin observace na porod
ním  sále  je  maminka  i  s  miminkem 
převezena  na  oddělení  šestinedělí. 
Zde o oba následně pečuje  tým neo
natologických a gynekologických léka
řů a sester. 

Ošetřovatelskou  péči  na  gynekolo
gickoporodnickém 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  po
třeby pacienta. 

V naší nemocnici jsou k dispozici i lak
tační  poradkyně,  které  novopečené 
mamince  odborně  zodpoví  dotazy, 
seznámí ji s technikou kojení a s růz
nými pomůckami ke kojení. S mamin
kami laktační poradkyně spolupracují 
i po jejich odchodu z porodnice domů. 
Na telefonu jsou 24 hodin denně. 

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 
Díky skvělé spolupráci s vedením Ne
mocnice Děčín a vedením KZ se poda
řilo od roku 2017 zrekonstruovat vilu 
O,  vyměnit  okna na  lůžkové  části  gy
nekologie,  dále  se  podařilo  zakoupit 
3  nové  ultrazvuky,  laparoskopickou 
věž, hysteroskop, morcelátor, operač
ní  stůl,  program  Astraya,  dovybavit 

oddělení  šestinedělí  novými  lůžky 
(příští rok je v plánu gynekologie). Tyto 
investice  přišly  na  více  než 22 milio
nů Kč. V dalším roce nás čekají investi
ce v rozsahu zhruba 7 milionů Kč (CTG 
s  telemetrií 2x, obnova  laparoskopic
kých  a  hysteroskopických  nástrojů 
a nákup UZ high endového typu).

VIZE DO BUDOUCNA
V  následujících  letech  se  plánuje  vý
stavba  nového  moderního  pavilonu 
v areálu Krajské zdravotní, a.  s.   Ne

mocnice Děčín,  o.  z.,  kde  bude  sídlit 
oddělení  gynekologie,  porodní  sály 
i oddělení šestinedělí. 

REVITALIZACE GYNEKOLOGICKÉ VILY O
Budova O prochází v letošním roce vý
znamnou revitalizací. Ta  je  rozdělena 
do dvou etap. V první etapě byla pro-
vedena rekonstrukce části interiérů, 
zejména gynekologické ambulance, 
odvodnění objektu a výměna všech 
oken. Cena  za  stavební  práce  byla 
10 730 141 Kč včetně DPH. 

V prvním nadzemním podlaží  revitalizované budovy O nyní  fungují dvě 
ordinace – jedna klasická gynekologická a druhá určená pro poradny. 
Revitalizace  vily  umožnila  umístit  do  suterénu  zázemí  pro  uklízečky 
s novým sociálním zařízením, sprchami a kanceláří pro vedoucí úseku. 
Ve druhém nadzemním podlaží došlo k revitalizaci prostor dispečinku 
a kompletního zázemí pro děčínské stanoviště pracovníků Zdravotnické 
dopravní služby Krajské zdravotní, a. s.

V druhé etapě revitalizace bude provedena rekonstrukce střechy a obvo-
dového pláště budovy s předpokládanými náklady přibližně 2,7 milionu 
Kč včetně DPH. Revitalizace – mimo investiční zakázku – byla financová
na z prostředků Odboru správy a údržby nemovitostí Krajské zdravotní, 
a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., s náklady přibližně 1,5 milionu Kč včetně 
DPH. 

Redakce děkuje MUDr. Peteru Krausovi a jeho týmu za spolupráci  
při vzniku této odborné přílohy.

Přístroj ABL 80, kterým je po porodu 
odečítána hodnota pH – Astrup vnitřního 
prostředí z pupečníkové krve novorozence
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