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Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
Neonatologické neboli novorozenecké oddělení tvoří spolu s gynekologicko-porodnickým 
oddělením Perinatologické centrum intenzivní péče a je jedním z 12 takových center 
v České republice. Neonatologie zajišťuje vysoce specializovanou péči pro novorozence 
z celého Jihočeského kraje a části kraje Vysočina a je jediným pracovištěm této úrovně 
v regionu. Oddělení poskytuje, mimo jiné, i resuscitační a intenzivní péči nedonošeným 
a nemocným novorozencům. Nejpočetnější skupinou dětí jsou samozřejmě donošení 
zdraví novorozenci narození v českobudějovické porodnici. I o tyto novorozence pečují 
od narození po celou dobu pobytu výhradně lékaři a sestry neonatologického pracoviště. 

Společným cílem celého neonatologického týmu je zajistit špičkovou 
profesionální péči všem novorozencům tak, aby bylo uděláno maximum pro 
jejich zdárný vývoj, nebyla ohrožena jejich bezpečnost a zároveň právo být 
s vlastními rodiči. V dnešní době je hlavně u donošených novorozenců 
samozřejmostí 24 hodinový pobyt matky společně s dítětem, tzv. rooming-in. 
Českobudějovické oddělení má navíc velmi vysokou kapacitu lůžek i pro ma-
minky, jejichž dítě se narodí předčasně, nemocné nebo ho postihnou jiné 
komplikace. Rodiče se proto nemusí bát odloučení od svého dítěte, naopak 
na všech úsecích oddělení je preferována zásada, aby se rodiče stali součástí 
ošetřovatelského týmu v co nejširší možné míře. Neonatologické oddělení je 
svým technickým a personálním vybavením na vysoké úrovni a je srovnatelné 
s podobnými centry po celém světě.



V říjnu 2015 se celý provoz Perinatologického centra 
přestěhoval do nové budovy v pavilonu K. Maminky 
se mohou těšit na nové, čisté a moderní porodní sály, 
prostorné pokoje s kompletním vybavením pro péči 
o novorozence a větší počet nadstandardních pokojů 
hotelového typu. Snahou týmu neonatologického 
oddělení je, aby se v novém prostředí maminky cítily 
příjemně a nic nenarušilo výjimečné pocity z narození 
vlastního dítěte.



Vysoce specializovaná péče
V případě, že by se během porodu objevily jakékoliv komplikace, včetně těch, které ohrožují můj život, vím, že personál neonatologického 
oddělení je schopen OKAMŽITĚ zasáhnout a zajistit mi vysoce specializovanou péči na nejvyšší dostupné úrovni v České republice.

Pobyt společně s maminkou
Společný pobyt s maminkou na jednom pokoji je mi umožněn nejen, když jsem zdravý a donošený, ale na neonatologii je připraveno také 
26 lůžek pro maminky s nedonošenými nebo nemocnými novorozenci. Kdybych se tedy ocitl v inkubátoru nebo měl jiné nesnáze, může být 
se mnou maminka trvale na pokoji a podílet se na péči o mě v době, kdy to můj zdravotní stav již dovolí. Taková kapacita lůžek je ve srovnání 
s ostatními pracovišti stejné úrovně výjimečná.

Vše zdarma
Maminka ocení, že veškeré pomůcky pro péči o mne, od oblečení po plenky, dostane v porodnici v Českých Budějovicích zcela zdarma.

Kojení
Na oddělení pracuje tým specialistek podporující matky donošených i nedonošených dětí v kojení. Díky nim bývají i nedonošené děti 

při propuštění domů ve vysoké míře živeny výhradně vlastním mateřským mlékem.

Banka mateřského mléka
Zásadně zde nejsou ke krátkodobému a přechodnému dokrmování novorozenců používána umělá mléka ani kojenecké 

láhve s dudlíkem. Pokud by mi nestačilo mléko od maminky, mohou mi sestřičky podat dárcovské mléko z banky mateřského 
mléka, která je přímo na oddělení.

 
Péče po propuštění

Pokud by si rodiče po propuštění domů se mnou nevěděli rady, mohou zavolat na „Horkou telefonní linku“, kde 
jim budou ochotně zodpovězeny veškeré dotazy týkající se nejen kojení, ale i péče o novorozence. Kdybych 

potřeboval vyšetřit lékařem specializovaným na péči o novorozence, je zde tato služba dostupná 24 hodin 
denně.

Proč se chci narodit v českobudějovické nemocnici?

Časný kontakt
Pokud bude po mém narození vše v pořádku, nemusím se bát ani 
krátkého odloučení od maminky. V případě císařského řezu 
se mnou může být tatínek.

Lékařská prohlídka
Dětský lékař specializovaný na péči o novorozence 
mě vyšetří nejpozději do 2 hodin po porodu
v přítomnosti maminky. Pokud nemohu být 
s maminkou na porodním sále (například 
musím do inkubátoru, musím na JIP), 
může ji při prvním vyšetření zastoupit 
tatínek a maminka bude o mém 
zdravotním stavu následně informována.

Vyšetření
Všechna vyšetření i ošetření, která mě 
čekají, proběhnou VŽDY za přítomnosti 
alespoň jednoho z rodičů.

Zdravotní potíže
Rodiče ke mně mají neomezený přístup 
i v případě, že se narodím nedonošený 
nebo mě postihnou jiné zdravotní komplikace.



Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Pavilon K, vchod z ulice L.B. Schneidera
B. Němcové 54 
370 01 České Budějovice
Telefonní kontakt na oddělení: 387 875 701

„Horká“ linka kojení: 387 875 742 

www.nemcb.cz/neo/
 
Předporodní kurzy: více informací najdete na www.nemcb.cz v sekci aktuality nebo na stránkách gynekologicko-porodnického oddělení 
Prohlídky porodních sálů: po předchozí telefonické domluvě na tel.  387 874 523

MUDr. Kateřina Matějová, MUDr. Lenka Nedvědová
© Nemocnice České Budějovice, a.s.


