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V jihočeských porodnicích se loni narodilo 6369 dětí, 
více než třetina z nich v českobudějovické nemocnici 
Meziročně došlo v kraji k desetiprocentnímu poklesu porodnosti 
 
Pozn.: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) vydá tyto údaje až v př íštím roce. 
 
V jihočeských porodnicích se v loňském roce narodilo celkem 6369 dětí, z toho více než 
jedna tř etina v Nemocnici České Budějovice, a.s. Meziročně počet novorozenců v kraji klesl 
o 662. Vzhledem k roku 2010 tak kraj zaznamenal zhruba desetiprocentní pokles porodnosti. 
Vyplývá to z údajů českobudějovického perinatologického centra, které je jediným 
akreditovaným a vysoce specializovaným pracovištěm svého druhu na jihu Čech. 
Perinatologické centrum tvoř í společně oddělení gynekologicko-porodnické a oddělení 
neonatologické. 
Ačkoli je statistika v činnosti Perinatologického centra Nemocnice České Budějovice, a.s. až 
tím posledním úkolem, je př esto důležitou analýzou kvality př edporodní, porodní a poporodní 
péče v lékař ských zař ízeních na jihu Čech. 
 „Perinatologické centrum zajišťuje v úzké spolupráci obou výše zmíněných oddělení 
nemocnice, se spádovostí nejen pro celý kraj, ale např íklad také pro Pelhř imovsko 
Klatovsko či Telčsko, tedy hraniční oblasti Plzeňského kraje a kraje Vysočina, péči o 
nejsložitější patologická těhotenství, o nejsložitější a nejpatologičtější porody, převážně 
předčasné porody, a následnou péči o děti narozené z těchto porodů. Ve výjimečných 
př ípadech a př i volné kapacitě řešíme jako specializované pracoviště př ípady 



patologických těhotenství a porodů až třeba z Ostravy,“ uvedl primář gynekologicko-
porodnického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Petr Sák Ph.D. 
Nutno poznamenat, že Česká republika je v perinatologické péči na jednom z př edních míst 
na světě, př ed zeměmi jako jsou Spojené státy a Anglie. 
V roce 2011 se v Jihočeském kraji narodilo 6369 dětí z 6247 porodů, což znamená, že ve 
122 př ípadech došlo k porodu dvojčat. 
Českobudějovická porodnice se na tomto počtu podílí více než jednou tř etinou. Loni zde 
totiž došlo k 2247 porodům, z nichž se narodilo  2326 dětí, v 79 př ípadech šlo o 
dvojčata. 
Porodnictví ale bohužel nepř ináší pouze radostné události v podobě př íchodu nového 
člověka na svět. Rodí se i mrtvé děti. To ovšem nemocnice mohou ovlivnit jen těžko, 
protože rodičky se do péče lékař ů zpravidla dostanou s už mrtvým plodem v těle, nebo je 
př i př edčasných porodech stav dětí takový, že je lékař i už nemohou zachránit. Běžně 
př itom př ivádějí na svět zdravé děti s porodní váhou okolo 1,5 kilogramu. O dobré péči 
všech porodnic v kraji svědčí to, že nedošlo k žádnému úmrtí během porodu. 
Celkem se loni v Jihočeském kraji narodilo mrtvých 16 dětí a po porodu zemř elo 5 dětí, 
což př edstavuje 3,3 promile ze všech narozených. Průměr ve vyspělých zemích světa činí 
v této neradostné statistice 5 až 10 promile.  
Českobudějovické perinatologické centrum je špičkovým pracovištěm disponujícím nejen vysoce 
erudovaným lékař ským personálem, ale také moderní technikou. „Rutinní využívání 
špičkových př ístrojů je samozřejmě nezbytnou podmínkou kvalitní péče. Přesto se snažíme 
zvýšit také komfort a pohodlí rodiček zejména v době těsně před porodem. Pro tyto účely 
slouží např íklad víř ivá vana umístěná u porodních sálů,“ poznamenal prim. MUDr. Sák. 
Ročně je na českobudějovickém gynekologicko-porodnickém oddělení hospitalizováno v 
průměru 5,6 tisíce pacientek, jeho ambulancí pak projde dalších př ibližně 25 tisíc žen. 
 
Na Gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. jsou 
vyšetř ovány, léčeny a eventuálně hospitalizovány ženy od 15 let. 
Ve své ambulantní části poskytuje oddělení služby gynekologické ambulance s nepř etržitým 
provozem a dále 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 Jihočeského kraje. Zde se koncentrují 
nejzávažnější př ípady těhotenských patologií a péče o porody od 24. týdne těhotenství. 
Kromě této superspecializované péče oddělení zajišťuje veškeré porodnické služby a 
kompletní porodnickou operativu. Samozř ejmostí je ubytování na maximálně tř ílůžkových 
pokojích, nechybí ani možnost pobytu maminek po porodu na nadstandardních jednolůžkových 
pokojích. Mezi neopomenutelné součásti činnosti patř í také oblast prenatální diagnostiky, a to 
jak neinvazivní (superkonziliární ultravzukové vyšetř ení zaměř ené na diagnostiku možných 
vývojových vad plodu), tak invazivní (odběr plodové vody - amniocentéza).  
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patř í se svou lůžkovou kapacitou 1600 lůžek mezi 
největší zdravotnická zař ízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 
specializovanou péči, prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 
region. 
V Nemocnici České Budějovice, a. s., jejímž jediným akcionář em je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno okolo 52 tisíc pacientů. Lékař i zde provedou více než 27 tisíc operačních 
zákroků a téměř 610 tisíc ambulantních vyšetř ení a léčebných výkonů. Každoročně se zde 
narodí okolo 2500 dětí. 
Nemocnice má průměrně 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
 
 
Kontakt: MUDr. Petr Sák Ph.D., primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice 
České Budějovice, a.s., tel.: 387 874 400 (401). 
 


