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Vážená paní redaktorko, pane redaktore, 
 
dovoluji si Vám zaslat pro Vaši informaci následující tiskovou zprávu. 
 
S pozdravem 
 
MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 
26. 9. 2013 
 
 
Nedonošeným a nemocným novorozencům slouží banka mateřského mléka 
 
Pro zajištění maximální kvality péče o předčasně narozené děti či nemocné novorozence slouží 
v rámci Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Banka mateřského 
mléka. V celé České republice je podobných pracovišť pouze šest. Tato „mléčná banka“ slouží 
především nedonošeným novorozencům, ale i nově narozeným dětem, jejichž matky nemají 
z různých důvodů dostatek vlastního mléka. 
„O významu mateřského mléka pro budoucí vývoj dítěte už dnes nikdo nepochybuje. Čerstvé 
mateřské mléko má díky svému složení zásadní vliv na růst a vývoj dítěte, včetně stránky 
neurologické a duševní, a v neposlední řadě příznivě ovlivnuje vývoj imunity. Ačkoli se 
snažíme v maximální možné míře využít pro výživu předčasně narozených dětí vlastní čerstvé 
mléko od vlastní maminky, ne vždy je to možné. Pak přichází na řadu mléko z banky. Jeho 
určitou nevýhodou je, že při zpracování ztrácí část svých výživových a imunologických 
vlastností. Jeho výhodou pak je, že centra našeho typu mají k dispozici mléko pro děti 
nemocné, popřípadě pro děti, jejichž matkám se v důsledku například císařského řezu 
opožďuje tvorba vlastního mléka,“ uvedl primář Neonatologického oddělení Nemocnice 
České Budějovice, a. s., MUDr. Milan Hanzl, Ph.D. 
Českobudějovická Banka mateřského mléka zpracuje ročně 700 - 750 litrů této důležité 
biologické suroviny. Zajišťuje mimo jiné sběr mléka od dárkyň, což zahrnuje jejich vyšetření, 
vyšetření mléka, jeho zpracování, uložení a následnou distribuci. „Protože poptávka po většinu 
roku převyšuje nabídku, je mléko prakticky všechno využito pro potřeby našeho 
neonatologického oddělení. Výjimečně ho však můžeme poskytnout i pro jiné novorozence 
mimo naše pracoviště,“ poznamenal primář Hanzl. 
Specializované neonatologické (novorozenecké pracoviště) jediné svého druhu  v kraji 
hospitalizuje ročně bezmála 3,5 tisíce nejmenších pacientů. Z toho je necelá jedna čtvrtina 
novorozenců nedonošených, včetně dětí těžce a extrémně nedonošených, přibližně 130 až 150 
ročně. Právě tito novorozenci nejvíce profitují z možnosti výživy mateřským mlékem z banky 
v případě, že nemají možnost výživy mateřským mlékem čerstvým od vlastní matky, což je, jak 
už bylo zmíněno, varianta ideální.  
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„Díky bance nemusí být u nás ani donošení a zdraví novorozenci při přechodném nedostatku 
vlastního mateřského mléka zbytečně dokrmováni  přípravky umělé mléčné výživy už v prvních 
dnech po narození,“ zdůraznil prim. Hanzl. 
 
Dárkyně jsou vítány 
Potřeba darovaného mateřského mléka pro novorozence trvale roste, a proto lékaři vítají 
s otevřenou náručí každou novou dárkyni.  
Dárkyní mateřského mléka může být každá matka, která má více mateřského mléka, než 
potřebuje pro své dítě. Toto mléko bude použito pro děti, které se narodily předčasně nebo 
nemocné, a jejich maminky nemají dost vlastního mateřského mléka. Mateřské mléko dárkyně 
odevzdává cirka do 6 měsíců věku svého dítěte. 
Více podrobností k dárcovství mateřského mléka lze nalézt na webové adrese: 
www.nemcb.cz/banka-materskeho-mleka/. 
 
Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. poskytuje péči především všem 
novorozencům narozeným ve zdejší porodnici včetně donošených a zdravých novorozenců, již 
od okamžiku jejich narození. Nezastupitelnou úlohu však má v rámci Jihočeského kraje a části 
kraje Vysočina v péči o extrémně a těžce nedonošené novorozence, jejichž porody jsou v 80 až 
90 procentech soustředěné do porodnické části Regionálního perinatologického centra v 
Nemocnici České Budějovice, a.s. 
Vysoce specializovaná péče je věnována nemocným novorozencům, kteří vyžadují resuscitační a 
dlouhodobou intenzivní péči. V neposlední řadě se staráme o novorozence se závažnými 
vrozenými vadami. Kromě kardiochirurgických operací, výkonů hrudní chirurgie a některých 
vysoce specializovaných výkonů dětské či plastické chirurgie, kde oddělení úzce spolupracuje se 
specializovanými centry mimo region, zajišťuje péči novorozencům a malým kojencům tam, kde 
léčba jejich onemocnění vyžaduje chirurgický zákrok některého z oborů soustředěných v 
českobudějovické nemocnici. V oblasti péče o novorozence s velmi a zvláště extrémně nízkou 
porodní váhou patří pracoviště v uplynulém desetiletí stabilně mezi nejúspěšnější centra v České 
republice.  
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patří se svou lůžkovou kapacitou 1600 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, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno okolo 52 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 27 tisíc operačních 
zákroků a téměř 610 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2425 
dětí. 
Nemocnice má průměrně 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
 
Kontakt:  
MUDr. Milan Hanzl, Ph.D. - primář Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, 
a.s., tel.: 387 875 701 
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