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V jihočeských porodnicích se loni narodilo 6549 dětí 

Lékaři jihočeských porodnic přivedli loni na svět celkem 6549 dětí. To je o 203 více než v roce 

2014. Vyplývá to z nejčerstvějších statistických údajů Perinatologického centra intenzivní péče 

Nemocnice České Budějovice, a. s., které je jediným akreditovaným a vysoce specializovaným 

pracovištěm svého druhu na jihu Čech. 

„Zmíněný počet dětí se narodil z 6451 porodů, což znamená, že v 96 případech přišla na svět 

dvojčata a 1x trojčata,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice 

České Budějovice, a. s., MUDr. Petr Sák Ph.D. 

Nárůst počtu porodů zaznamenaly meziročně nemocnice v Českých Budějovicích (+111), 

Jindřichově Hradci (+1), Českém Krumlově (+17), Strakonicích (+37), Písku (+41) a 

v Prachaticích (+5).  Pokles pak v nemocnici  Táboře (-14). 

„Po novorozeneckém boomu počátkem třetího tisíciletí došlo k poklesu porodnosti, který se 

postupně stabilizoval a poslední čtyři roky se počet nově narozených dětí v kraji pohybuje na 

podobné úrovni s minimálními odchylkami,“ konstatoval prim. MUDr. Sák. 

Více než 36 procent všech dětí narozených v Jihočeském kraji prošlo péčí Gynekologicko-

porodnického, případně i Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Obě 

tato oddělení jsou součástí Perinatologického centra intenzivní péče Nemocnice České 

Budějovice, a. s., které zajišťuje péči o nejsložitější patologická těhotenství, o nejsložitější a 

nejpatologičtější porody, převážně předčasné porody, a následnou péči o děti narozené z těchto 

porodů. Toto centrum patří dlouhodobě mezi nejlepší pracoviště v České republice zabývající se 

problematikou těhotenství, porodu a péče o dítě po porodu. Jeho výsledky také velmi dobře 

obstojí i v mezinárodním srovnání. 

Porodnictví s sebou ale nepřináší pouze radostné události v podobě příchodu nového člověka na 

svět. Rodí se i mrtvé děti. Jde o případy, kdy se rodičky dostanou do péče lékařů většinou už s 

mrtvým plodem v těle. Lékaři přitom dnes přivádějí úspěšně na svět děti s porodní hmotností 

pod 500 gramů, kterých se v roce 2015 narodilo 6 a pouze 1 zemřelo.  

„Celkem se loni v Jihočeském kraji narodilo mrtvých 22 dětí a po porodu zemřelo deset, což 

představuje 4,9 promile ze všech narozených. Z 32 mrtvých dětí čtyři děti zemřely na vrozené 

vývojové vady neslučitelné se životem. Průměr perinatální úmrtnosti ve vyspělých zemích činí 

5 až 10 promile. Výsledky jihočeských nemocnic jsou tedy nadprůměrné,“ poznamenal prim. 

Sák.  

„Dětí s porodní váhou do 1000 gramů se loni narodilo 42, z toho 38, tedy 90 procent 

v českobudějovické nemocnici. Nelze zcentralizovat 100 procent rizikových porodů, ale je 

smutné, že 58 dětí bylo po porodech převezeno do českobudějovického centra. Došlo tak 
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v mnoha případech ke zbytečnému odloučení matky a novorozence a dalšímu zatížení dítěte, 

kterému by šlo předejít porodem přímo v centru,“ doplnil primář. 

Na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., jsou vyšetřovány, 

léčeny a eventuálně hospitalizovány ženy od 15 let. 

Ve své ambulantní části poskytuje oddělení služby gynekologické ambulance s nepřetržitým provozem a 

specializovaných ambulancí – krajské indikační ambulance, ambulance dětské gynekologie, 

urogynekologie, onkogynekologie, ambulance pro léčbu sterilit a endokrinologii, ambulance závodního 

gynekologa, porodnické ambulance a poradny pro riziková a patologická těhotenství. Součástí 

ambulantního traktu je také specializované ultrazvukové pracoviště. 

Na ambulantní část navazuje lůžková péče jak konzervativní, tak operační a jednotky intenzivní péče 

(pooperační a porodnické). Kromě běžné gynekologické operativy, včetně širokého spektra 

endoskopických metod je oddělení specializováno na rozsáhlé onkogynekologické výkony, které 

centralizuje z celého regionu. Je totiž jedním z akreditovaných onkogynekologických center. Oddělení je 

certifikováno pro léčbu močové inkontinence. Ve spektru činnosti oddělení nechybí ani takzvané menší 

gynekologické výkony - hysteroskopie, konizace, kyretáže, interrupce, a další. 

Porodnická část je součástí Perinatologického centra intenzivní péče. Zde se koncentrují nejzávažnější 

případy těhotenských patologií a péče o porody od 24. týdne těhotenství. Kromě této superspecializované 

péče oddělení zajišťuje veškeré porodnické služby a kompletní porodnickou operativu. 

 

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší 

zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 

specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 

region.  

V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 

hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 32 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2015 se zde 

narodilo 2267 dětí.  

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 

Jihočeském kraji. Za posledních sedm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 1,6 

miliardy korun.  

Nemocnice je vítězem celostátní soutěže Nemocnice 2014 v kategorii „Finanční zdraví“. Loni se 

umístila na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže Nemocnice 2015 a prvenství si 

udržela i v kategorii „Finanční zdraví“. 
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