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V Budějovicích se setkají přední čeští perinatologové 
 
Na celé tř i dny budou České Budějovice patř it perinatální medicíně. Od stř edy 18. do pátku 
20. dubna se totiž v prostorách Clarion Congress Hotelu uskuteční XXIX. celostátní 
konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti České 
lékař ské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP). 
Akce, která je každoročně nejvýznamnějším tuzemským odborným setkáním lékař ů 
zabývajících se problematikou těhotenství, porodu a péče o dítě po porodu se do jihočeské 
metropole vrací po tř inácti letech.  
Pozvání poř adatelů, jimiž jsou Nemocnice České Budějovice, a.s. a Česká gynekologická a 
porodnická společnost ČSL JEP - Sekce perinatální medicíny, př ijaly zhruba čtyř i stovky 
lékař ů z celé České republiky i ze zahraničí. 
„Cílem této konference je provést každoroční podrobný rozbor výsledků jednotlivých regionů 
a perinatologických center v oblasti perinatální péče. Jde o akci, která má nesmírný 
význam pro další vývoj porodnictví a předávání poznatků mezi lékař i. Je třeba také ř íci, 
že porodnictví v České republice patř í svými výsledky mezi absolutní světovou elitu 
v tomto oboru. Nosným tématem letošního jednání lékařů bude vedení porodu, chirurgické 
postupy př i komplikovaných porodech a podobně,“ uvedl předseda organizačního výboru 
konference a primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice České Budějovice, 
a.s. MUDr. Petr Sák, Ph.D. 
 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/problematika


Perinatologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s. je jediným akreditovaným a 
vysoce specializovaným pracovištěm svého druhu na jihu Čech. Společně ho tvoř í oddělení 
gynekologicko-porodnické a oddělení neonatologické. 
 
Perinatologie je lékař ským oborem zabývajícím se problematikou těhotenství, porodu a péče 
o dítě po porodu. 
 
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. Loni se zde narodilo 
2326 dětí. 
Nemocnice má průměrně 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
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