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PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ 

 Byla založena v roce 1953 

 porodnice s cca 600 – 700 porody za rok 

 V roce 2012 se celkem narodilo 664 dětí při 663 

porodech 

•  540 porodů vaginálně 

• 6 porodů bylo vedeno vaginálně operačně (vakuumextraktorem)  

• 117 těhotenství muselo být ukončeno císařským řezem 

 Jako jedna z mála porodnic slouží vždy pouze jedna 

porodní asistentka a jeden lékař 

 naše porodnice se stává stále oblíbenější a vyhledávají 

ji nejen spádové rodičky, ale i nastávající maminky z 

celého regionu 

 

 



Mimo jiné nabízíme: 

 porody do vody 

 „alternativní porody“ 

 sepsání tzv. předpříjmu (tj. administrativní úkony lze 

vyplnit před vlastním porodem) 

  předporodní kurzy (www.budumama.cz) 

 prohlídky porodních sálů (možnost virtuální prohlídky 

porodních sálů na webu) 

 



PÉČE O RODIČKU NA PORODNÍM SÁLE 

 Příjem na porodní sál (porodní plán, speciální 

přání k porodu) 

 Tišení bolesti v I.DP, léky za porodu 

 Jídlo a pití na PS 

 Samotný porod (poloha, možnost porodu v poloze 

KP, porod do vody) 

 Včasné přiložení dítěte k prsu (do 30 min. po 

porodu) 

 Přítomnost více osob u porodu (partner, dula) 

 Přítomnost partnera při ukončení těhotenství 

plánovaným císařským řezem 



PORODNÍ PORANĚNÍ 

 V loňském roce zcela bez poranění porodila téměř 

třetina maminek (30,8%)  

 Laceraci mělo 12,3% 

 Ruptura I. typu se vyskytla u 20,7% porodů 

 Ruptura II. typu – 4,4% 

 Episiotomie – 29,3% 

 Ruptura III. typu – 1,3% 

 

To znamená, že 63,8% rodiček nemělo žádné nebo 

jen zcela minimální porodní poranění hráze. 

 



RANNÉ ŠESTINEDĚLÍ 

Žena po spontánním porodu 

 2 hod. po porodu včasná mobilizace na PS 

 Předání rodičky na odd. šestinedělí: standartní pokoje pro 2 

maminky, 2 nadstandarty - možnost přistýlky 

 Propuštění do domácí péče po 3 dnech  

 

Žena po S.C. 

 Převezení na pooper. pokoj na odd. šestinedělí 

 Přiložení k prsu dle stavu rodičky (probrání z narkózy) 

 Mobilizace po 6 hodinách 

 Po 24 hod. přesun ženy na standartní pokoj a plný rooming 

in 

 Propuštění domů po 5 dnech 



ZAJÍMAVOSTI ROKU 2012 

 Porod do vody zvolily 4 rodičky 

 Tzv. „bezbolestný porod“ v epidurální analgezii 

zvolily 3 maminky 

 Procento porodů ukončených S.C. se drží kolem 

18% 

 Porod koncem pánevním - 6 porodů spontánních 

                                          - 23 porodů ukončeno S.C. 
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