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Perinatologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s. dosáhlo loni v oblasti perinatální 

úmrtnosti výsledku, který toto pracoviště zařadil nejen mezi tuzemskou a evropskou, ale 

rovnou absolutní světovou špičku. Vyplývá to ze závěrů nedávno skončené 23. celostátní 

perinatologické konference. „V Evropské unii a nejrozvinutějších státech světa, jako je 

například USA a Japonsko, dosahuje průměrná roční perinatální úmrtnost 5 až 10 promile. V 

České republice jsme loni dosáhli průměru 3,9 promile, v našem regionu pak dokonce pouze 

2,9 promile, což je výsledek absolutně nejlepší v celé historii jihočeské perinatologie,“ uvedl 

primář gynekologicko– porodnického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. 

Petr Sák,Ph.D.. Českobudějovické perinatologické centrum je v současnosti jediným 

akreditovaným a vysoce specializovaným pracovištěm svého druhu na jihu Čech, které 

společně tvoří Gynekologicko–porodnické a Neonatologické oddělení Nemocnice České 

Budějovice, a.s. „Perinatologické centrum zajišťuje v úzké spolupráci obou výše zmíněných 

oddělení nemocnice péči o nejsložitější patologická těhotenství, o nejsložitější a 

nejpatologičtější porody, předčasné porody a následně děti narozené z těchto porodů nejen z 

celého Jihočeského kraje, ale také z Klatovska, Telčska, případně i Pelhřimovska, tedy z 

hraničních oblasti Plzeňského kraje a kraje Vysočina,“ poznamenal prim. MUDr. Sák, Ph.D. 

Zdejší lékaři dnes běžně pečují o těžce nebo extrémně nezralé děti s porodní váhou nižší než 

1500 gramů, které by ještě před 15 až 20 lety neměly šanci na přežití. „Nejmenší, extrémně 

nedonošené děti, o které pečujeme, mají porodní váhu mezi 400 až 1000 gramy a ročně jich 

zde ošetříme až 30. Dalších 50 až 60 dětí připadá na skupinu těžce nedonošených dětí s 

porodní hmotností v rozmezí od 1000 do 1500 gramů. To znamená, že každý rok v 

uvozovkách odchováme ke stovce dětí, které patří do skupiny z hlediska dalšího vývoje 

nejrizikovější, a o nichž se z tohoto důvodu vedou nejčastější diskuse. Podstatné je to, že 

nejen udržíme takové děti na živu, ale dokážeme velké většině z nich poskytnout takovou 

péči, která jim zaručí i nezměněnou kvalitu dalšího života ve srovnání s donošenými 

novorozenci,“ konstatoval primář Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice 

MUDr. Milan Hanzl.  

 

V jihočeských porodnicích se loni narodilo 6270 dětí, více než třetina z nich v Nemocnici 

České Budějovice, a.s.  

 

V jihočeských porodnicích se v loňském roce narodilo celkem 6270 dětí, z toho více než 

jedna třetina v Nemocnici České Budějovice, a.s. Meziročně počet novorozenců v kraji 

poklesl o 99. V roce 2005 se v Jihočeském kraji narodilo 6270 dětí z 6141 porodů, což 

znamená, že ve 126 případech došlo k porodu dvojčat a v jednom případě k porodu trojčat. 

Českobudějovická porodnice se na tomto počtu podílí více než jednou třetinou. Loni zde 

došlo k 2170 porodům, z nichž se narodilo 2231 dětí, z toho 58 dvojčat a jedny trojčata.  

PORODNOST KRAJ: 

Rok Počet narozených dětí Počet porodů Z toho dvojčata Z toho trojčata 



2001 6100 5963 137 0 

2002 6303 6180 123 0 

2003 6164 6039 125 0 

2004 6369 6248 119 1 

2005 6270 6141 26  1 

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

vyšetřovány a léčeny ženy od 15 let věku. Ve své gynekologické části poskytuje oddělení 

služby ambulance s nepřetržitým provozem, specializované ambulance – dětské gynekologie, 

urogynekologie, onkogynekologická ambulance, ambulance pro léčbu sterilit a 

endokrinologii, ambulance závodního gynekologa. Na ambulantní část navazuje lůžková péče 

jak konzervativní, tak operační a JIP. Kromě běžné gynekologické operativy včetně 

endoskopických metod je oddělení specializováno na rozsáhlé onkogynekologické výkony, 

které centralizuje z celého regionu. Oddělení má dále udělený certifikát pro nejsložitější a 

nejmodernější metody léčby inkontinence. Porodnická část je Perinatologickým centrem 

Jihočeského kraje, kde se koncentrují nejzávažnější těhotenské případy a péče o porody od 23. 

týdne gravidity. Kromě této superspecializované péče oddělení zajišťuje veškeré porodnické 

služby. Samozřejmostí je rooming in na maximálně 3 - lůžkových pokojích a je možnost 

nadstandardu - jednolůžkových pokojů. Perinatologické centrum je jedním z 5 akreditovaných 

center v Nemocnici České Budějovice, a.s.  

 

Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., které je historicky prvním 

pracovištěm svého druhu v České republice, zajišťuje pro Jihočeský kraj a část kraje 

Vysočina vysoce specializovanou péči o novorozence, jejichž život a další vývoj je vážně 

ohrožen. Znamená to, že se zde léčí těžce a extrémně nedonošení novorozenci narození 1,5 až 

3,5 měsíce před termínem porodu, novorozenci, kteří vyžadují resuscitační nebo 

dlouhodobější intenzívní péči, velká část novorozenců se závažnými vrozenými vadami a 

novorozenci, kteří potřebují chirurgickou péči s výjimkou operací srdce a hrudníku. Vedle 

toho, počínaje pobytem na porodním sále, oddělení pečuje také o všechny zdravé 

novorozence narozené v českobudějovické porodnici. Pro tyto děti je zabezpečen trvalý pobyt 

s matkou již od prvních minut po narození. Důraz je kladen na podporu kojení a přiměřenou a 

efektivní instruktáž maminek v ošetřování novorozence. Pro všechny maminky a novorozence 

je umožněn každodenní kontakt s jejich blízkými, tedy nejen na tzv. nadstandardních 

pokojích. Oddělení poskytuje také nepřetržitou službu na telefon pod názvem „Horká linka 

kojení“. Ta maminkám pomáhá řešit problémy nejen s kojením, ale i různé starosti spojené s 

ošetřováním novorozenců po propuštění z porodnice. Pro matky nemocných a nedonošených 

dětí je vyčleněna jedna z největších lůžkových kapacit v republice tak, aby po celou dobu 

pobytu mohly být hospitalizovány se svými dětmi. Z výčtu dalších činností je třeba zmínit 

provoz banky mateřského mléka a zajištění dalšího sledování rizikových novorozenců. 

Společně s porodnickou částí ženského oddělení tvoří funkční jednotku pod názvem 

Regionální perinatologické centrum.  

 

Nemocnice České Budějovice, a.s. patří mezi největší zdravotnická zařízení v České 

republice. Se svou lůžkovou kapacitou 1650 lůžek, z nichž je 170 intenzivních, je čtvrtou 

největší nemocnicí v ČR. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči 



prakticky ve všech medicínských oborech. V Nemocnici České Budějovice, a.s., jejímž 

jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno v průměru 48,5 tisíce 

pacientů a lékaři zde provedou bezmála 25,5 tisíce operačních zákroků a více než 420 tisíc 

ambulantních vyšetření. Loni se zde narodilo při 2170 porodech 2231 dětí.  

Kontakt: 

MUDr. Petr Sák,Ph.D. - primář Gynekologicko–porodnického oddělení Nemocnice České 

Budějovice, a.s., tel.: 387 874 400 (401).  

 

MUDr. Milan Hanzl - primář Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 

tel.: 387 875 700 (1)  

 


