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MUDr. Čeněk Born, CSc., MUDr. Kateřina Bornová, Privátní porodnicko-gynekologická praxe, Kralovická 27, 323 30 Plzeň   

 

 
Poskytuje svým klientkám komplexní péči v oblasti ambulantní gynekologie  

a porodnictví. 
 
Co nabízí naše ordinace: 

- Nejvyšší možné dosažené vzdělání všech pracovníků ordinace doplňujeme posledními 
poznatky v oboru na četných domácích i zahraničních seminářích, konferencích a 
kongresech. 

- Dbáme o uvádění nejmodernějších poznatků a postupů do praxe. 
- Disponujeme standardním a udržovaným přístrojovým vybavením. 
- Neustále obnovujeme technické zázemí v duchu nejmodernějších trendů. 
- Poskytujeme komfort pro pacientky 
- Ordinace pracuje v režimu podle mezinárodních standardů systému řízení a akreditace 

pracovišť. 
- Přímou spolupráci s GPK FN Plzeň včetně toho, že se podílíme na léčebném procesu 

v tomto zařízení (porody, operace, odborná specializovaná vyšetření). 
- Možnost telefonické konzultace. 
- Objednání vyšetření na určitý termín. 
- Objednání nejdéle do týdne. 
- Návštěvní službu. 
- V případě nutnosti ošetření bez ohledu na ordinační hodiny. 
- Možnost vizitace při hospitalizaci na Gynekologicko-porodnické klinice FN v Plzni. 

 
Jako kolektiv gynekologické ordinace chceme našim klientkám poskytovat fundované služby 
v oblasti ambulantní gynekologie a porodnictví, včetně ultrazvukové diagnostiky a kompletní péče 
o těhotnou od početí až do porodu. 
Usilujeme o vytváření image spolehlivé a přátelské ordinace, kde se budou klientky cítit bezpečně 
a pokud možno klidně. Ke každé klientce přistupujeme zodpovědně a individuálně řešíme její 
obtíže. Permanentě provádíme zpětnou kontrolu provedených vyšetření. Snažíme se o vytvoření 
příjemného zázemí pro naše klientky a snažíme se minimalizovat čekací doby v čekárně. 
Usilujeme o neustálou motivaci zaměstnanců k rozšiřování kvalifikací a nepřetržitému 
sebevzdělávání. Zajišťujeme kontinuální vzdělávání zaměstnanců v souladu s rozvojem vědeckých 
poznatků. 
Přístrojové vybavení hodláme udržet na vysoké technické úrovni v souladu s posledními trendy 
vědy a výzkumu. Neustále sledujeme nové trendy ve vývoji diagnostických metod a zavádíme je 
do praxe. 
Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme interní a externí požadavky, související s provozem 
nestátního zdravotnického zařízení. 
 
Základní hodnoty: 

- poskytování vysoce odborné péče pacientkám; 
- umožnit pacientkám přístup k informacím o nejnovějších medicínských postupech a 

lécích uvedených na trh a v případě závažných stavů i pochopení nemoci a jejího 
léčení; 

- odpovědnost za poskytovanou péči – svoji práci a rozhodnutí; 
- péči o člověka v jeho celistvosti / fyzická, psychosociální i duchovní dimenze; 
- spolehlivost, čestnost. 

 

V Plzni 1.03.2018  
 
 
    MUDr. Čeněk Born, CSc.  MUDr. Kateřina Bornová 


