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Předčasně narozené děti zaplnily nemocniční park 

Park před ředitelstvím českobudějovické nemocnice patřil v sobotu 5. září svým způsobem 

výjimečným dětem. Všechny měly jedno společné. Na svět přišly předčasně, těžce až extrémně 

nedonošené. Žádné z nich po porodu nevážilo více než 1,5 kilogramu. Odpoledne plné her a 

zábavy pro ně připravili lékaři a sestry zdejšího neanalogického oddělení. 

„Šlo o setkání dětí těch nejnižších váhových kategorií, které se narodily v naší porodnici, a 

následně byly ošetřovány na našem oddělení. S těmito dětmi samozřejmě po propuštění domů 

z nemocnice ještě pár let žijeme, kontrolujeme je, sledujeme jejich vývoj. To znamená, že jsme 

dlouhodobě v kontaktu nejen s nimi, ale samozřejmě i s jejich rodiči. Rozhodli jsme tedy 

uspořádat akci, která by nezaváněla medicínou, a všichni se na ní dobře bavili. Po pravdě 

řečeno, vstup do života neměly tyto děti jednoduchý a my chceme, aby nás viděly i jinak, než 

jen v bílých pláštích a přes skla inkubátorů,“ uvedl primář Neonatologického oddělení 

Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Milan Hanzl, Ph.D. 

Setkání předčasně narozených bylo tentokrát koncipováno pro zhruba čtyř až pětileté děti. Jeho 

součástí byly různé soutěže, pohádky, klaunská vystoupení. Nechybělo občerstvení a bublinková 

diskotéka. Na programu zábavného odpoledne se podílely mimo personálu neonatologického 

oddělení také učitelky nemocniční mateřské školy. Dětí dorazila více než stovka, takže celý 

prostor parku byl téměř zaplněn. 

„Jenda se narodil v 27. týdnu těhotenství, vážil 940 gramů. Měl operované bříško, v nemocnici 

jsme strávili tři měsíce. Péče neonatologického oddělení byla úžasná a já nikdy nepřestanu být 

zdejším lékařům vděčná, že mu zachránili život,“ konstatovala Petra Školková, matka dnes 

pětiletého Honzíka, který, ačkoli je v důsledku astmatu častěji nemocný, navštěvuje klasickou 

mateřskou školu a dělá svým rodičům radost. „Pozvání na tuto akci nás potěšilo. Chtěla jsem 

vidět, lékaře, sestřičky, paní doktorky, všechny, kteří se o nás starali. Strávili jsme tu první tři 

měsíce Jendova života, takže jsem jim také chtěla umožnit, aby po pěti letech viděli výsledek 

své práce. Mají se určitě čím chlubit,“ doplnila Školková. 

Slovy díků nešetřili ani rodiče dalších dětí. Radost zde byla cítit doslova na každém kroku. 

Úsměvy ve tvářích dětí i dospělých nepotřebovaly žádný komentář. Čtyřletá dvojčata Míša a 

Adélka se narodila ve 34. měsíci těhotenství. „Míša vážila1400 a Adélka 1720 gramů. Strávili 

jsme tu tři a půl měsíce, z toho měsíc na neonatologii. Všichni tu byli skvělí, proto jsme 

nemohli pozvání na toto setkání odmítnout,“ poznamenala matka dvojčat Jana Stropková. 

Lékaři a sestry Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., dnes běžně 

pečují o těžce nebo extrémně nezralé děti s porodní váhou nižší než 1500 gramů, které by ještě 

před patnácti až dvaceti lety neměly šanci na přežití, nebo na normální vývoj. V celé České 

republice existuje v současnosti 12 perinatologických center. 
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„Je to nádherný procit vidět tyto děti s odstupem času, šťastné a rozesmáté, už i proto, že se s 

nimi v ambulancích setkáváme pravidelně zhruba do dvou let věku, takže se poměrně dobře 

známe a navzájem si jeden druhého pamatujeme.  Je to výborná zpětná vazba pro všechny,“ 

zdůraznila vrchní sestra Neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., 

Mgr. Jitka Troupová. 

Neonatologické oddělení je spolu s Gynekologicko – porodnickým oddělením Nemocnice České 

Budějovice, a. s., součástí Perinatologického centra intenzivní péče, jež patří dlouhodobě mezi 

nejlepší pracoviště v České republice zabývajících se problematikou těhotenství, porodu a péče o 

dítě po porodu. Jeho výsledky také velmi dobře obstojí i v mezinárodním srovnání. Jihočeský 

kraj věnuje rozvoji perinatologického centra velkou pozornost. V současné době je před 

dokončením výstavba zcela nového objektu centra v hodnotě přibližně 210 miliónů korun. 

Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., poskytuje péči především všem 

novorozencům narozeným ve zdejší porodnici, včetně donošených a zdravých novorozenců. 

Nezastupitelnou úlohu však má v rámci Jihočeského kraje a části kraje Vysočina kraje v péči o extrémně 

a těžce nedonošené novorozence, jejichž porody jsou až v 90 procentech soustředěné do porodnické části 

Perinatologického centra intenzívní péče Nemocnice České Budějovice, a. s.  

Vysoce specializovaná péče je na neonatologickém oddělení věnována nemocným novorozencům, kteří 

vyžadují resuscitační a dlouhodobou intenzivní péči či novorozencům se závažnými vrozenými vadami. 

Kromě kardiochirurgických operací, výkonů hrudní chirurgie a některých 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.  

 
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 30 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni 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.  

V loňském roce českobudějovická nemocnice zvítězila v celostátní soutěži Nemocnice 2014 v kategorii 

finanční zdraví. 
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