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Gynekologické a porodnické oddělení chomutovské nemocnice vítá pacientky v důstojnějším prostředí 
 
Krajské zdravotní, a. s., zapracovala na vylepšení prostředí gynekologického a porodnického oddělení 
chomutovské nemocnice. Změna je dobře vidět a pacientkám nyní toto zdravotnické pracoviště nabízí 
prostředí důstojnější, než tomu bylo dosud. 
 
V budově D dochází k výměně oken s celkovou cenou díla přesahující 6,6 milionu korun včetně DPH. V 5. 
nadzemním podlaží, kde sídlí porodnická část gynekologicko-porodnického oddělení, se výměna oken již 
uskutečnila, bylo vymalováno a provedeny další práce za bezmála 80 tisíc korun, které pomohly zpříjemnit 
prostředí rodičkám i personálu porodnice. 
 
S tím, jak nyní porodnická část oddělení prohlédla, se seznámil také Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s. „Nejen realizace velkých projektů je pro všechny nemocnice Krajské zdravotní důležitá. I 
taková vylepšení, která zpříjemní návštěvu nebo pobyt v našich zdravotnických zařízeních, jsou potřeba jak 
pro pacienty, tak pro personál. Všem, kteří se na nich podíleli, lékařům, sestrám a dalším pracovníkům, 
děkuji,“ řekl Ing. Petr Fiala. 
 
Služby Krajské zdravotní, a. s. - Gynekologického a porodnického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., budou 
moci využívat, kromě žen z Chomutovska, také pacientky z Vejprt a okolí. Zastupitelstvo města Vejprty totiž 
rozhodlo o ukončení spolupráce mezi Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., a městem 
Vejprty k 31. 12. 2017, a tím i činnosti místní gynekologické ordinace. 
 
„Vzhledem k faktu, že jde o jednostranný akt, se kterým nesouhlasíme, hodláme i nadále zachovat možnost  
gynekologické péče od chomutovských lékařů. Pacientkám, které budou mít i nadále o tuto péči zájem, 
nabízíme gynekologickou ambulanci v nemocnici v Chomutově. Objednání je a bude možné na telefonním 
čísle 474 447 556. V této ambulanci bude dostupná i dosavadní zdravotní dokumentace,“ informoval MUDr. 
Michal Zeman, Ph.D., primář Gynekologicko- porodnického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Chomutov, o. z. 
 
Těhotným pacientkám bude péče zajištěna až do konce těhotenství v těhotenské poradně v nemocnici 
v Chomutově (budova D, 5. nadzemní podlaží). Během pracovních dnů tato ambulance funguje bez objednání 
od 8:30 a 10:00 hodin. 
 
Fotografie naleznete na www.kzcr.eu 
 
Zdroj: info@kzcr.eu 
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