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INFORMACE PRO GYNEKOLOGY  

spolupracující s gyn.-por. odd. Domažlické nemocnice 

 

• Všechny níže uvedené časy jsou s rezervou. Kapacity lze dále rozšiřovat dle potřeby. 

• Ideální je telefonické objednání k vyšetření na tel. 379 710 163 popř. dle informací níže. 

• Ženy bez objednávky budou rovněž ochotně ošetřeny, nicméně pokud nepůjde o akutní potíže, 
budou upřednostněny rezervace.  

• K vyšetření nechť se pacientky hlásí v prostoru gynekologických ambulancí v 1. patře (lůžkový trakt, 
z vestibulu nemocnice vlevo a dolů). 

 
CHECK-IN DO PORODNICE / PRENATÁLNÍ PORADNA 

• V souladu s doporučením ČGPS registrujeme těhotné ženy k porodu optimálně v rozmezí 36+0 až 37+6 
týdne gravidity. Součástí registrace je odběr anamnézy, klinické vyšetření (popř. odběr GBS), ultrazvuk, 
CTG a příprava administrativních dokumentů k porodu (informované souhlasy, dotazníky apod.). 

• Check-in / registrace probíhá vždy PO, ST, PÁ | 8:30 – 11:30, nejlépe po předchozím tel. objednání.  

• Výhodou je možnost seznámení s prostředím porodnice i personálem a možnost dohody ohledně 
preferencí vedení porodu. 

• Dle instrukcí ČGPS prosíme ošetřující lékaře o vystavení žádanky (optimálně dokladu 06) – tento 
doklad je součástí naší dokumentace k vyúčtování pro zdravotní pojišťovny. 
 

 
AMBULANCE 
 

Indikace k operacím PO | 9:00 - 12:00 

• Provedeme veškerá potřebná vyšetření vč. UZ. 

• Vydáme informace pro pacientky k operaci. Provedeme předoperační odběry a 
objednáme na interní předoperační vyšetření.  

• Popř. doplníme další potřebná vyšetření. 
 

 

Urogynekologická poradna PO | 12:30 – 14:30 

• Kompletní vyšetření včetně urogynekologického UZ a případně dalších potřebných 
metod. 

• Ideální je stav, kdy má pacientka při vstupním vyšetření aktuální kultivační vyšetření 
moči a případně přeléčenou uroinfekci. 

• Urodynamická vyšetření a uretrocystockopie budou prováděny dle potřeby. 

• Při požadavku pouze samotného urodynamického a/nebo uretrocystoskopického 
vyšetření bez konzultace urogynekologa, nechť se ženy objednají do ordinace urologa 
MUDr. Rostislava Holečka na tel 379 710 298 (podle aktuálních ordinačních hodin – 
pondělí 8:00-16:00, úterý 8:00-16:00, pátek 8:00-13:30). 

 
 

Centrum onkologické prevence  ST | 12:30 – 15:30 

• Vyšetření jsou prováděna na základě funkční licence F017 pro expertní kolposkopii. 

• Před plánovanými konizacemi, prosíme, objednat do této kolposkopické poradny. 
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Konziliární ultrazvukové vyšetření PO | 8:00 – 9:00 

• Pro nejasné či sporné gynekologické i porodnické nálezy. 
 

 

3D ultrazvukové vyšetření těhotných  ST | 13:00 – 15:00 

• Službu nehradí systém zdrav. pojištění, ale přímo klientka jako samoplátce. Základní 
vyšetření 400 Kč, fotodokumentace +50 Kč za foto, videozáznam + 400 Kč (flashdisk v 
ceně). 

 

oGTT  prac. dny | 7:00 – 10:00 

• Vyšetření probíhá v areálu laboratoře ve 3. patře budovy nemocnice.  

• Nutné telefonické objednání na čísle 379 710 278. 
 
 

Ambulance pro ukrajinsky mluvící ženy  ČT | 12:30  – 15:30  (MUDr. Suliatytska) 
 

 

Ambulance registrujícího gynekologa  

Domažlická nemocnice 
ÚT | 12:30  – 15:30  (MUDr. Stupka) 
ST | 8:00 – 12:00  (MUDr. Mach) 
PÁ | 8:00 –12:00 a 12:30 – 15:30 (MUDr. Šimková) 

  

Staňkov 
ST | 7:00 – 13:00  (MUDr. Faitová) 
ČT | 8:00 – 12:00  (MUDr. Svoboda) 

  

Bělá nad Radbuzou PO  | 8:00 – 14:00  (MUDr. Kovář) 
 

 

Prenatální poradna  PO, ST, PÁ | 8:30 – 11:30 

• První návštěva těhotné ženy s fyziologickou graviditou v porodnici optimálně v týdnu 
36t+0 až 37t+6 - bližší informace viz Check-in do porodnice (výše). 

• V přítomnosti rizikových faktorů dle potřeby dříve. 

• Rutinní těhotenské kontroly od předání ošetřujícím gynekologem až do porodu. 
 
 

MALÉ GYNEKOLOGICKÉ VÝKONY 
• Plánované výkony provádíme v ÚT a ČT. 

• Pro účelné plánování prosíme o telefonické objednání na 379 710 163. 

• Akutní výkony budou provedeny dle potřeby kdykoliv. 

• K výkonu je ideální přinést adekvátní interní předoperační vyšetření od PL (viz příloha) - u zdravých žen 
do 40 let stačí jen KO, APTT, Quick a močový sediment. U žen bez těchto dokumentů provedeme 
odběry i vyšetření v DN, výkon však bude s časovým posunem. 

• U gravidity požadujeme navíc KS+Rh (optimální je kopie výpisu z laboratoře, nikoliv jen opis). 

• K příjmu prosíme ženy, aby se dostavily mezi 6:30 a 7:00 do prostoru gynekologických ambulancí  
v 1. patře budovy nemocnice (lůžkový trakt, z vestibulu nemocnice vlevo a dolů), od půlnoci lačné. 

• K objednání konizací použijte, prosíme, návštěvu v COP (po předchozím telefonickém objednání viz 
kontakty výše). 

• Dovolí-li to zdravotní stav pacientky, propustíme ženu v den výkonu 4-5 hodin po celkové narkóze, 
bude-li mít zajištěn doprovod. 
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OPERACE 

• Operační dny vyhrazené pro plánované operace jsou v ÚT a ČT. 

• Akutní operace se provádí dle potřeby kdykoliv. 

• Pro objednání k operaci prosíme o odeslání pacientek do indikační poradny (viz výše – nejvhodněji po 
telefonickém objednání). Tam mj. dohodneme vhodný termín pro operační výkon. 

 
 

ODBĚR PUPEČNÍKOVÉ KRVE 
• Porodnice DN nabízí ve spolupráci s Cord Blood Centrem možnost odběru pupečníkové krve a jejího 

uskladnění. 

• Tato krev slouží k zajištění krvetvorných kmenových buněk pro případy některých onemocnění, 
jejichž léčba je bez těchto buněk mnohem složitější. 

• Bližší informace k odběrům poskytnou porodní asistentky. 
 
 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
  

primář GPO - MUDr. Dušan Kolařík, Ph.D. 

• 379 710 272, 736 17 58 58, dusan.kolarik@domazlice.nemocnicepk.cz 
   

vrchní sestra GPO - Božena Volfová 

• 379 710 116, 778 471 784,  bozena.volfova@domazlice.nemocnicepk.cz 
    

ambulance - objednávky, vyšetření 

• 379 710 163 
       

lůžka GPO - obecný kontakt (stálá služba) 

• 379 710 122 
     

porodní sál / odd. šestinedělí 

• 379 710 235 / 379 710 347  
 
 

NÁMĚTY / AKTUALIZACE ÚDAJŮ  
Budeme vděční za jakékoli vaše připomínky a návrhy týkající se vzájemné spolupráce. 
 
Výše uvedené informace jsou umístěny také na webu nemocnice, kde budou včetně tohoto dokumentu 
trvale aktualizovány. 

• Gynekologicko-porodnické odd. – www.domazlice.nemocnicepk.cz/gpo/   

• Porodnice – www.domazlice.nemocnicepk.cz/porodnice/ 

• Gynekologické ambulance – www.domazlice.nemocnicepk.cz/gynekologicke-ambulance/  

• Informace pro gynekology (aktualizace tohoto dokumentu) – www.domazlice.nemocnicepk.cz/info-
gpo    
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