
Výroční zpráva FN Olomouc 2016 za Porodnicko Gynekologickou kliniku: 
 
Obsažené údaje za uplynulý rok: 

1) V roce 2016 se na Porodnicko gynekologické klinice narodilo 2465 dětí, což 

představuje nejvyšší počet dětí za posledních 35 let, a to při velmi nízké perinatální 

úmrtnosti z celosvětového pohledu 

2) Zavedení nové terapeutické metody – od roku 2016 provádíme na porodním sále nový 

způsob preindukce a indukce porodů. I díky tomuto opatření se podařilo snížit počet 

císařských řezů na 29% z předchozích 33%. 

3) V roce 2016 se nám podařilo snížit počet nástřihů hráze za porodu na 42%. 

4) V rámci úspěšné spolupráce s KARIM jsme byli schopni v roce 2016 odvést 35% 

vaginálních porodů v epidurální analgezii. 

5) Zavedení nové terapeutické metody- v roce 2016 jsme provedli první dvě robotické 

preventivní cerkláže v České republice.  Tato minimálně invazivní metoda umožňuje 

ženám s opakovanými vysokými potraty prodloužit těhotenství donosit dítě do období 

životaschopnosti. 

6) Zavedení nové diagnostické metody – od března 2016 jsme ve spolupráci s Oddělením 

klinické biochemie schopni dříve detekovat hrozící preeklampsii u těhotných žen 

pomocí vyšetření krve a stanovit odpovídající management. 

7) Zavedení nové diagnostické metody – v roce 2016 jsme zavedli ve spolupráci 

s Univerzitou v Barceloně ultrazvukový skrínink pozdní formy růstové restrikce plodu 

ve snaze o snížení náhlých nitroděložních úmrtí a postižení plodu v době termínu 

porodu. 

8) V roce 2016 byly založeny nové webové stránky Centra asistované reprodukce a 

Centra fetální medicíny 

9) V roce 2016 jsme provedli 2086 operací, což je historicky nejvyšší počet. 

10) V roce 2016 bylo na PORGYN klinice provedeno 58 gynekologických robotických 

operací a zůstáváme od minulého roku největším robotickýcm gynekologickým 

centrem v ČR. Pro ministerstvo zdravotnictví a ZP jsme vypracovali a předložili 

registrační listy robotických výkonů v gynekologii.  

11) V onkogynekologické centru jsme v roce 2016 ošetřili historicky nejvíce pacientek se 

zhoubnými ženskými nádory??? 

12) V Centru asistované reprodukce jsme v roce 2016 provedli 393 léčebných „in vitro“ 

cyklů s embryo transferem, což je na PORGYN historicky nejvyšší počet. 

13) Zavedení nové diagnostické metody – ve spolupráci s Ústavem lékařské genetiky jsme 

v roce 2016 zavedli metodu preimplantační diagnostiky 

14) V roce 2016 jsme získali na dobu 4 let status Urogynekologického centra pro 

postgraduální vzdělávání. 

15) V rámci investic byl pořízen nový Urodynamický přístroj pro vyšetřování pacientek 

s močovou inkontinencí 

16) Byl zakoupen morcelátor pro minimálně invazivní (laparoskopické) odstraňování 

děložních myomů u pacientek s poruchami plodnosti nebo krvácením. 

17) V roce 2016 jsme  získali cestou MZ ČR akreditaci II. stupně  pro dětskou gynekologii 

a stali jsme se výukovám centrem pro začínající dětské gynekology. V roce 2016 jsme 

mladým dívkám začali vakcinovat 9 valentní  vakcínu Gardasil - v rámci prevence 

HPV a prohloubili jsme spolupráci s dětským klinickým psychologem. 

 

18) Porodnicko gynekologická klinika se v roce 2016 podílela na organizování 25. 

Konference Sekce gynekologické endoskopie v říjnu v Olomouci s mezinárodní 

účastí; Kurz základních laparoskopických technik pro gynekology Aesculap akademie 



v Hradci Králové; II. Společné konference české a slovenské gynekologické a 

porodnické společnosti v Brně; Certifikovaného kurzu ČGPS Prenatální péče o 

vícečetná těhotenství  a Dopplerovského hodnocení ve fetálních a placentárních 

cévách v Olomouci, Celostátní konference Sekce PERINATOLOGIE A 

FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí; Celostátní konference Sekce 

ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY s mezinárodní účastí; Moravská konference 

FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí; KURZ “Prenatální péče o 

vícečetná těhotenství”; KURZ “Dopplerovské hodnocení průtoků ve fetálních a 

plantárních cévách”; KURZ “Péče o těhotnou ženu a plod - spolupráce porodnice a 

ambulantního gynekologa" 

19) V roce 2016 jsme získali evropskou EBCOG akreditaci pro postgraduální výuku na 

dobu 5 let. 

20) Zorganizovali jsme předatestační kurz a atestace 

21) Rekonstruovali jsme vstupní trakt do PORGYN. 
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