
Gynekologicko-porodnické oddělení v  Mulačově nemocnici zajišťuje komplexní 
lůžkovou a ambulantní péči o klientky z Plzně a širokého okolí. Spektrum péče 
gynekologicko-porodnického oddělení zajišťuje prevenci, diagnostiku, konzerva-
tivní a operační péči o nemoci ženského pohlavního ústrojí, péči o ženu a plod po 
celé období fyziologického a rizikového těhotenství, porodu a období šestinedělí. 

Oddělení disponuje 38 lůžky a  2 nadstandardními pokoji. Všechny pokoje na 
oddělení šestinedělí jsou roomingové. Porodní sál je možné si po předchozí tele-
fonické domluvě prohlédnout, kdy se Vám bude věnovat porodní asistentka a po-
skytne veškeré potřebné informace týkající se průběhu porodu, péče během a po 
porodu a péče o novorozence. Nastávajícím maminkám nabízíme oblíbené kurzy 
předporodní přípravy, popřípadě jednorázové informativní setkání, tzv. předpo-
rodní MAXI lekci pro nastávající rodiče rovněž pod vedením zkušené porodní asis-
tentky. Ročně se u nás narodí více než 500 dětí. 

Na našem oddělení pracuje tým odborných lékařů, porodních asistentek, dět-
ských sester a všeobecných sester nepřetržitě 24 hodin denně. 
 
Novorozenecké oddělení v Mulačově nemocnici zajišťuje v návaznosti na porod-
nické oddělení péči o fyziologické novorozence, oddělení má k dispozici 20 lůžek. 
K porodu přijímáme rodičky od ukončeného 35. týdne těhotenství, včetně USG 
a monitorování ozev plodu. Lékař novorozeneckého oddělení je přítomen u kaž-

dého porodu a poskytuje dítěti případnou po-
třebnou péči a neodkladnou pomoc. Výhodou 
pro rodičky v naší nemocnici je navíc vyšetření 
novorozence na alergii. 
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Až 88% rodiček 

doporučuje tuto porodnici



TěhoTenská poradna
pondělí až pátek 8 - 18 hod.

tel.: 377 677 185, 377 677 182

konzulTace  
s lékařem porodníkem 

středa a čtvrtek 15 - 18 hod.
tel.: 377 677 185

předporodní kurzy
Od ukončeného 25. týdne těhotenství
termíny dle individuální dohody
tel.: 377 677 182
e-mail: predporodnikurz@mulacovanemocnice.cz

konTakT na porodní asisTenTky
Bc. Dana Hodinářová, DiS.
tel.: 776 617 167
email: danuskahodinarova@seznam.cz

Bc. Monika Plačková
tel.: 777 604 826
email: asistentka.monika@gmail.com

Irena Pešlová, DiS.
tel.: 731 576 779
email: peslovairena@seznam.cz

Bc. Michaela Froydová, DiS.
tel.: 733 727 326
email: mina.23@email.cz

www.facebook.com/mulacovanemocnice

poradna pro rizikové TěhoTensTví 
pondělí 11 - 15 hod.
tel.: 377 677 185

• Komplexní porodnickou péči

• Klasické i alternativní porodnictví  
 s přihlédnutím na přání konkrétních  
 rodiček

• Všechny metody porodnické analgezie  
 včetně Entonoxu

• Kvalitní a prověřené služby porodnice  
 s nejdelší tradicí v Plzni

• Rodinné prostředí menší nemocnice

• Vzájemnou spolupráci  
 a vstřícný personál 

• Individuální péči a služby porodních  
 asistentek pro nastávající rodiče

• Ošetření na ambulantním pracovišti 
 bez předchozího objednání

• Kurzy předporodní přípravy  
 pod vedením zkušených  
 porodních asistentek

• Poradnu pro těhotné

• Přijímáme rodičky  
 bez regionálního omezení  
 a bez registrace

• Jsme smluvním zařízením  
 těchto zdravotních pojišťoven:  
 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213 a 333

• Poskytovaná péče je hrazena  
 ze zdravotního pojištění

Nabízíme:

www.mulacovanemocnice.cz


