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Záleží na kuchaři

Jsem na tom stejně jako
49 %populace v české
republice. Vporodnici
nikdy nebudu ten hlavní,
kdo bude moct skutečně
hodnotit její úroveň.
Maximálně z toho, co
uslyším od své drahé po-
lovičky nebo uvidím bě-
hem pár kratší návštěv.
Nicméně už ijájsem
slyšel výtky na českobu-
dějovickou nemocnici. Už
ike mně se od známých
doneslo, že v Písku nebo
v Krumlově rodí těhotné
raději. Některé! A toje

• to klíčové slovo, které
vyplývá iz článku na této
stránce. Zatímco krajská
nemocnice má neoddis-
kutovatelně lepší vyba-
vení a "zřejmě" ivětší
lékařské kapacity, které
zvládají těžší zákroks],
zrovna krumlovskáje
prý zase proslulá svou
pohodovější atmosférou,
lidštějším přístupem.
Pozor na škatulkování!
Jen málokdy je něco
opravdu černé a bílé.
Snad pro srovnání. Není
samozřejmost: že si
člověk pochutná v Alcro-
nu nesrovnatelně více
než v běžné restauraci
bez michelinských hvězd. -
Vždy totiž záleží na ku-
chaří ikonzumentovi. Ne
napředpokladech.

Roman Šperňák
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Hodnoceni nemocnic
na Internetu

Nemocnice Č. Budějoviee,
gynekologlcko-:porodnické
oddělení

eMimino.cz:
70 % maminek doporučuje
19% nedoporučuje
11% je nerozhodných

Mojeporodnice.cz:
celkové hodnoceni 68,5 %

Nemocnice Č. Krumlov,
gynekologleko-:porodnické
oddělení

eMimino.cz:
83 % doporučuje
8 % nedoporučuje
8 % je nerozhodných

Mojeporodnice.cz:
celkové hodnoceni 90,4 %

Jak se ro.d.í'v Krumlově?

JSOU DOBŘÍ. Šéfčeskokrurnlovskénemocnice Jaroslav Šímaláká budoucí maminky i na alternativní porody. Foto archiv

Porod V Krumlově?
lepší než v Budějovicích,
shodují se maminky.

I LUKÁŠ ZTRACENÝ

Český Krumlov - Čímvět-
ší město, tím větší komfort
a lepší starost o pacienty? To
vždy neplatí. Budoucí ma-
minky vyrážejí rodit raději do
Českého Krumlova. Pochva-
lují si hlavně přístup perso-
nálu.

Do Krumlova se sjíždějí
nejen z celéhookresu, ale také
z celého kraje. Nejen Jihočes-
kého, ale i Plzeňského nebo
Středočeského. V Českých
Budějovicích totiž musejí
doktoři zvládnout větší porci
porodů, i proto prý mají méně
času na péči o pacienty. Coje
na tom pravdy?

Čím se Krumlov
a Budějovice liší?

Kapacitu lůžek mají v Čes-
kých Budějovicíchzhruba se-
dmkrát vyšší, a přijímají tak
mnohem více připadů. Přesto
je porodnost v českokrumlov-
ské nemocnici nižší jen tři-
krát.

V loňském roce zde dokto-
ři přivedli na svět okolosedmi
stovek dětí, letos o sto méně.
Jejich budějovičtí kolegové
se podle statistiky měli dostat
v roce 2010 přibližně na 2100
porodů, v loňském roce na
zhruba tisíc sedm set.

Podle studie Všeobecné
zdravotní pojišťovnyz loňské-
ho roku je právě krumlovská
porodnice typickoumalou po-
rodnicí v republice. '

"V Budějovicíchmají více
porodů než my, myslím, že
by personálně nezvládli to,
aby se každé rodičce věnovali
jako u nás. Mymáme průměr-
ně dva porody denně, takže
je čas se věnovat matkám
dostatečně individuálně," vy-
světluje Jaroslav Šíma, před-
seda představenstva česko-
krumlovské nemocnice.

z Velešína. APár mých zná-
mých ale má odsud špatné
zkušenosti. Já měla asi štěs-
tí, vše šlo hladce. Byli na mě .
milí, sestřičky měly nejspíš
zrovna dobrou náladu," dodá-
vá s úsměvem.

,~Myjsme rodili před ro-
kem v Budějovicích a žádné
problémy jsme neměli. Cho-
vali se k nám dobře," tvrdí
další z dotázaných Zdeněk
Blažekzjihočeské metropole.

Paní Eva B. z krajského
města města už menší kom-
plikace připouští. "Byli na
mě hodní, někdo sice přís-
nější, ale jinak si asi nemůžu
stěžovat. Ale na můj porod
nechvátali, přestože už jsem
přenášela, tak jsem musela
volit raději cestu protekce,"
přiznává.

plavu. V Krumlově se nám
věnovali opravdu mnohem
více," nabízí budoucím ma-
minkám své rady.

Krajské město
má lepší vybavení

"u nás v Budějovicích
mají lepší vybavení, a proto
jsem kvůli většímu riziku při
druhém porodu nemohla zno-
vu do Krumlova, který bych
rozhodně doporučila. LIDíse
mi tam i možnost porodů do
vody, hezčí vybaveni. Měla
jsem tam prostě lepší pocity,"
dodává s úsměvem maminka
z ČeskýchBudějovicBarbora
Tůmová.

Podle slov předsedy
představenstva krumlovské
nemocniee Jaroslava Šímy
v loňském roce nedorazila do
kanceláře ani jediná stížnost.
"Každýrok se nějaké stížnosti
i pochvalné hlasy objeví. Ale
na porodním oddělení nebyla
žádná," pochvalujesi.

Zájem o porody v Českém
Krumlověje značný."Je prav-
dou, že kvůli porodům sem
jezdi některé ženy i z velké
dálky, na druhou stranu ale
zase jiné z Krumlova chtějí.
rodit v Budějovicích. Je to
o tom, co si mezi sebou řek-
nou kamarádky, jaké mají
zkušenosti. Velkou roli hraje
i to, kde mají svého doktora,
kterého navštěvují,"vysvětlu-
je Šíma,

Jakou máte zkušenost
s porodnicí vy? Pište na
veronika.pohankova@
agfrnedia.cz

V nabídce jsou
i alternativní porody

Výhodouv ČeskémKrum-
lově je i možnost alternativ-
ních porodů, včetně porodů
do vody. Zdejší nemocnice je
také vyhlášena svým vstřic-
nýmjednáním.

"Všichninaši zaměstnanci
mají nařízení a každou po- Zkušenost z obou po-
radu je ještě upozorňujeme rodnic má Barbora Tůmo-
na to, aby,se chovali k lidem vá, V případě volby by dala
hezky, slušně, tak jak to má přednost Českému Krumlo-
fungovat, tedy na správném vu, "Poprvé jsem tam rodila
osobním přístupu. Prostě aby a chtěla jsem i podruhé, pro-
se u nás měli pacienti dobře," tože se mi tam moc líbilo. Je
vysvětluje předseda předsta- to tam menší, více rodinné,
venstva českokrurnlovské ne- v Budějovicích je to jako na
mocniceJaroslav Šírna. běžícím pásu," tvrdi.

Ne všechny maminky ale I A pochvaluje si právě při-
zažilyv krajském městě špat-. b stup personálu. "VKrumlově
nou zkušenost. ,,Jájsem rodi- '11 se vám mohou více věnovat,
la v českobudějovicképorod-;. kdežto v Budějovicích rodi
nici a s ničím jsem problémJ

• třeba pět žen najednou. Ale
neměla. Bylajsem spokojena, \ hlavní rozdíl je v poporodní
i když jsem na internetu čet- péči. Přístup k dětem i k nám
la, že se tam dějí šílené věci," matkám je jiný. Kdybych ne-
podotýká Jana Puritscherová byla druhorodička, tak v tom

Malá nemocnice
má své výhody


