Historie oddělení
Můžeme-li se podívat na historii gynekologického a porodnického oddělení za osmdesát let
existence nemocnice, potom významným datem je rok 1949. Významnou je ale také osobnost,
která se o vznik samostatného gynekologického a porodnického oddělení zasloužila. Byl to
MUDr. Rudolf Kleisl, který na tomto oddělení působil do roku 1963. Byl to zručný operatér
i porodník a díky němu se gynekologicko-porodnický obor stal nedílnou součástí základních
oborů nemocnice.
V roce 1963 přichází na oddělení MUDr. Vacek z II. gynekologicko-porodnické kliniky v Praze,
který se tak vrací do místa svého rodiště a na svoje první působiště. Na jeho popud je
vybudován porodní sál ve třetím patře, a to jako samostatná jednotka. Toto rozšíření přichází
v pravý čas. Přichází v období nejvyšší porodnosti přelomu sedmdesátých a osmdesátých let,
kdy porodnice se svým počtem čtyř lékařů a čtyř porodních asistentek přivádí na svět až 1400
dětí ročně.
V roce 1983 se novým primářem stává dosavadní zástupce primáře MUDr. Křivánek. Na
oddělení se postupně zavádí nová technika, která umožňuje upřesnit tolik potřebnou
diagnostiku, a to jak v gynekologické, tak i porodnické praxi. Oddělení má k dispozici 60 lůžek,
která však přestávají dostačovat.
Nové možnosti se otevírají v roce 1991, kdy je oddělení porodnice umístěno do nově
vybudovaných prostor, a tím dostatečný prostor získává po mnoha letech i oddělení
gynekologické. Výraznou pozitivní změnu znamená ultrazvuk, který umožňuje včasnou
a přesnou diagnostiku.
V roce 1992 se stává primářem oddělení MUDr. Jan Němec. Především oddělení porodnické
doznává za jeho působení řady výrazných změn. Mění se pohled na porod a mění se také
přístup k pojetí poskytované péče. Snahou pracovníků oddělení je vyjít maximálně vstříc svým
pacientkám. Je umožněn porod za přítomnosti otce, za nemalých potíží je přebudován porodní
sál. Doslova revoluční změnou v operativě je laparoskop.
V květnu 1998 nastupuje jako primář MUDr. Josef Vachata. Snahou pracovníků pod jeho
vedením je rozšířit nabídku služeb především v oblasti porodnictví. V roce 2003 se dokončuje
rekonstrukce porodnice, během které jsou vybudovány tři samostatné porodní sály. Výrazných
změn doznává i oddělení šestinedělí, zvyšuje se komfort pro maminky, je připraven
i nadstandardní pokoj s možností ubytování otce.
Dalším milníkem v historii našeho oddělení byla dlouho očekávaná rekonstrukce gynekologie a
její propojení s porodnicí, která byla dokončena v roce 2005. V té době to byla velká změna
k lepšímu pro klientky lůžkového oddělení gynekologie. Po čtrnácti letech již nevyhovuje
současnému standardu (žádný pokoj nemá své vlastní hygienické příslušenství) a chystá se
další přestavba.
V srpnu 2006 nastoupil na pozici primáře MUDr. Dionýz Zakál, který postupně rozšířil spektrum
laparoskopických operačních výkonů.
Přestože funkci primáře předal v průběhu roku 2015 MUDr. Aleši Jurčíkovi, stále na našem
oddělení pracuje a předává své zkušenosti mladším lékařům.

Personál oddělení zajišťuje kromě nepřetržité pohotovostní služby také ordinaci
specializovaných ambulancí a předporodní přípravu rodiček v podobě přednášek a cvičení.
V současné době jsme druhou největší porodnicí v Pardubickém kraji, úzkou spolupráci
v řešení patologických a předčasných porodů máme s porodnickým oddělením v Pardubické
krajské nemocnici s perinatologickým, centrem ve fakultní nemocnicí Hradec Králové.

