
PORODNICE 2021



PORODNICE ČESKÝ KRUMLOV

 byla založena v roce 1953

 dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 porody za rok s vysoce 
osobním přístupem k rodičkám i jejich doprovodu

 mimo jiné nabízíme:

porody do vody

ambulantní porody

epidurální analgezii po 24 hodin denně

přítomnost blízkých osob, plný rooming-in



STANDARDNÍ SLUŽBY

 prohlídka porodního sálu, sepsání tzv. předpříjmu

 přítomnost až 2 osob na porodním sále (vždy s ohledem na aktuální 
epidemiologickou situaci) vč. přítomnosti otce při císařském řezu

 občerstvení pro matku i doprovod za porodu

 wi-fi připojení v celém areálu zdarma

 parkování zdarma po celou dobu hospitalizace

 „startovací balíček“ pro matku po porodu

 všechny pokoje jsou nadstandardně vybavené (TV, lednice, vlastní sociální zařízení)

 dárkové předměty pro novorozence



NADSTANDARDNÍ SLUŽBY

 příplatek za jednolůžkový nebo rodinný pokoj  – 700 Kč/noc

 Entonox (inhalační směs rajského plynu) – 1500 Kč/jednorázově

 předporodní kurzy a laktační poradenství:

 Mgr. Lenka Trojáková, Jana Suchá – Český Krumlov

www.budumama.cz

 Dana Nosková – Kaplice, České Budějovice

www.porodniasistentka-noskova.cz



POČET PORODŮ 2002 - 2021
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PROCENTO CÍSAŘSKÝCH ŘEZŮ 2002 - 2021
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PORODY V ROCE 2021

 Celkem 609 porodů: 

394 - spontánní porod
203 - císařský řez
12 - vakuumextrakce

 4x se narodila dvojčata, tj. celkem 613 novorozenců

64,7 %

33,3 %

2,0 %

Spontánní porod

Císařský řez

Vakuumextrakce



CÍSAŘSKÉ ŘEZY 2021

 převažují akutní císařské řezy – 78,8 %

 nejčastější indikace tvoří těchto 5 diagnóz:

26,1 %

22,2 %

19,7 %

11,3 %

7,4 %
Hypoxie plodu

Stav po císařském řezu

Nepostupující porod

Konec pánevní

Nepoměr mezi plodem a pánví



ANESTEZIE PŘI CÍSAŘSKÉM ŘEZU 2021

 54,7 % řezů bylo provedeno ve svodné anestezii (spinální nebo epidurální)

 Výhody:  menší vliv anestetik na plod

časný kontakt s matkou

bezpečnější pro matku

anestetický efekt několik hodin

 Nevýhody: invazivní výkon ve spinálním prostoru

časová náročnost před zahájením operace

Spinální 
anestezie; 

48,3 %

Epidurální 
anestezie; 

6,4 %

Celková 
anestezie; 

45,3 %



PORODNICKÁ ANALGEZIE 2021

 nefarmakologické metody 

◦ intimní prostředí, přítmí, blízká osoba ev. dula, minimum personálu

◦ sprcha, vana, masáž zad 

◦ hudba, aromaterapie, akupunktura apod.

 farmakologické metody 

◦ i.v. opioidní analgetika – Nalbuphin; směs kyslíku a rajského plynu - Entonox

◦ epidurální analgezie – tuto možnost využilo 13,4 % rodiček (76 porodů)



KONEC PÁNEVNÍ 2021

 poloha koncem pánevním je fyziologická a vyskytuje se u cca 3 – 4 % těhotenství 
(2021 – celkem 25 porodů tj. 4,1 %)

 dlouhodobě pozorujeme odklon od vaginálního porodu při této poloze zejm. u 
prvorodiček

 v roce 2021 vaginálně porodily plod
v poloze koncem pánevním 2 ženy

 rodičkám nabízíme zevní obrat 
plodu po 36. týdnu těhotenství



PORODNÍ PORANĚNÍ 2021

 72,1 % rodiček nemělo žádné, nebo jen zcela minimální porodní poranění hráze

 počet episiotomií, se dlouhodobě udržoval kolem 23 %, v roce 2021 se však podařilo 
jejich počet snížit na 17,0 %, aniž by se zvýšil počet závažných poranění hráze

 závažná poranění hráze se vyskytla jen u 0,2 % vaginálních porodů



PORODNÍ PORANĚNÍ 2021
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VÁHOVÉ KATEGORIE NOVOROZENCŮ 2021

 samostatným rizikovým faktorem porodu jsou váhové kategorie mimo fyziologické 
rozmezí pro novorozence v termínu porodu (tj. pod 2500 a nad 4000g)

 mimo toto fyziologické rozmezí se narodilo 10,7 % novorozenců
 nejmenší miminko vážilo 1390g
 největší miminko vážilo 5310g
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INDUKCE PORODU 2021

 indukováno bylo 43 porodů – tj. 7,6 % porodů

 nejčastějším důvodem je potermínové těhotenství (27,9 %), v druhé řadě pak 
zhoršený stav plodu 25,6 % (oligohydramnion, hypotrofie, suspektní CTG záznam),    
a dále přidružená onemocnění matky 23,2 % (hypertenze, gestační diabetes)

 bez ohledu na důvod indukce, délku těhotenství a paritu matky bylo: 

86,1 % indukovaných porodů ukončeno spontánním porodem

13,9 % císařským řezem



DOPROVOD K PORODU 2021

 ani rok 2021 se neobešel bez protiepidemických opatření, přítomnost otce u porodu 
tak byla omezena negativním antigenním testem na COVID-19

 za standardních podmínek mohou rodičku doprovázet až 2 osoby (většinou otec 
dítěte a dula – tuto možnost využilo 4,6 % rodičů v roce 2021) 

 doprovod využilo 76,4 % rodiček

71,8%

4,6%

23,6%

1 osoba 2 osoby bez doprovodu



PŘEKLADY DO PERINATOLOGICKÉHO CENTRA 2021

 v roce 2021 se před ukončeným 37. týdnem narodilo 2,8 % novorozenců

 předčasné porody transportujeme „in utero“ do perinatologického centra, ne vždy 
to však lze

 po porodu bylo převezeno do centra 21 novorozenců tj. 3,4 %

 nejčastějšími důvody jsou nezralost a časné 
poruchy adaptace novorozence



ROK 2021 V PORODNICI V ČESKÉM KRUMLOVĚ

 pořízen nový nábytek do sprchových koutů 
na porodních sálech

 dokončena úprava prostředí porodních sálů 
(nové sedačky, fototapeta)

 výměna ultrazvuku na porodním sále

 rekonstrukce filtru na sále pro císařské řezy

 pořízen lineární dávkovač

 zapojení do projektu Přirozený porod v porodnici



PLÁNY PRO ROK 2022

 vyhřívané lůžko pro rodičky po císařském řezu

 pořízení nového systému pro bipolární 

koagulaci na sále pro císařské řezy

 pořízení systému pro vzdálený monitoring

rodičky a dítěte na porodním sále

 aplikace bylinné napářky



ZA GYNEKOLOGICKO PORODNICKÉ ODDĚLENÍ MUDr. Hana Bartoňová
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