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Naši porodnici vyhledávají nejen spádové 

rodičky, ale přicházejí maminky z celého 

kraje a přilehlých regionů 

Ročně odvádíme cca 600 – 700 porodů 

V letošním roce, na rozdíl od ostatních 

porodnic v okolí, očekáváme dokonce nárůst 

porodnosti oproti roku 2011 

 (odhad cca 680 – 700 porodů) 

 Počet porodů daleko přesahuje hranici 

stanovenou veřejnou zdravotní pojišťovnou  









Vaginální operační porody jsou na našem 

pracovišti z převážné většiny vedené pomocí 

vakuumextraktoru: 



Rodičkám, které o to mají zájem a splní 

určité podmínky, nabízíme i možnost 

spontánního porodu při poloze plodu koncem 

pánevním: 





V loňském roce zcela bez poranění porodila 

téměř čtvrtina maminek (24,7%)  

 Laceraci (malou trhlinku) mělo 10,3% 

Ruptura I. typu (větší trhlinka, poranění kůže a 

podkoží hráze, většinou vyžadující několik 

stehů) se vyskytla u 21,6% porodů 

 

To znamená, že 56,6% rodiček nemělo žádné nebo 

jen zcela minimální porodní poranění hráze. 

 
Lze sem zařadit i relativně vzácná izolovaná poranění pochvy (3,3%).  



Středně závažná poranění hráze se vyskytla 

celkem u 39,8% porodů: 

Ruptura II. typu (kromě podkoží jsou poraněny 

i svaly v okolí poševního vchodu) – 4,6% 

 Episiotomie tzv. nástřih – 35,2% 

 

V roce 2011 jsme zaznamenali jen jedno 

závažné poranění hráze spojené s poraněním 

svěrače konečníku (ruptura III. typu) a žádné 

rozsáhlé poranění spojené i s rupturou střeva 

(IV. typ ruptury) 



Rodičku mohou na porodním sále doprovázet 

až 2 osoby, zpravidla se jedná o otce dítěte, 

nebo dulu 

V roce 2011 tuto možnost využilo 76,4 % 

nastávajících maminek 



Narodilo se 565 dětí 

 



Chlapečci mají jasnou převahu 52,9% 



 4 maminky zvolily porod do vody 

 5 maminek využilo tzv. „bezbolestný porod“ 

v epidurální analgezii 

 11 rodičů se rozhodlo darovat pupečníkovou 

krev  

V roce 2011 se zde třikrát narodila dvojčata, 

dva porody byly primárně vedeny císařským 

řezem, jedna maminka porodila spontánně 



 

 
Data zpracovaly: MUDr. Hana Bartoňová a MUDr. Pavla Foltová 


