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V nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje přišlo vloni na svět celkem
3104 novorozenců. V porovnání s rokem 2018 se tak roce 2019 v krajských porodnicích
narodilo o 32 dětí více. Oproti děvčatům byli v mírné přesile chlapci, kterých se vloni narodilo
1632, zatímco novorozených dívek bylo 1472. Z celkového počtu dětí bylo 16 dvojčat. Rodiče
své děti pojmenovali nejčastěji Eliška, Jan, Anna, Jakub, Tereza, Matěj, Tomáš nebo Ema.
Největším krajským miminkem byl chlapec s porodní váhou 5300 g a 55 cm narozený v
Trutnově.
{jathumbnail off}
"Z narůstajícího počtu porodů v našich nemocnicích mám samozřejmě velkou radost. Svědčí to
nejenom o profesionalitě našich lékařů a sester, ale i o vlídnosti prostředí našich nemocnic pro
budoucí maminky," okomentoval loňská čísla Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví.

Nejvíce porodů mají na svém kontě porodníci z největší krajské nemocnice v Náchodě, kam
přijelo porodit 957 maminek, tj o 6 více než vloni. Narodilo se tam 963 dětí, z toho 6 dvojčat,
515 chlapců a 448 dívek. Jičínská porodnice odbavila vloni 911 porodů, tedy o 19 více než v
předchozím roce. Přišlo tam na svět 437 chlapců a 476 dívek, z toho dvě dvojčata. Trutnovská
porodnice vloni provedla celkem 683 porodů, předloňské číslo tak navýšila o 44 porodů.
Maminky tu přivedly na svět celkem 8 dvojčat, 350 chlapců a 341 dívek. Novorozenecké
oddělení Oblastní nemocnice Trutnov se také postaralo o 3 děti narozené v domácnosti. V
Rychnově nad Kněžnou se vloni narodilo 537 dětí, tedy o 36 méně, než v roce 2018. Přišlo tu
na svět 291 chlapců a 246 dívek.

"Na snížení počtu porodů v Rychnově nad Kněžnou se bohužel zcela evidentně podílela
podzimní mediální kauza, neoprávněně namířená proti nemocnici, která na několik týdnů
oslabila důvěru rodiček," řekla Ing. Ivana Urešová, ředitelka Oblastní nemocnice Náchod, pod
kterou rychnovská nemocnice spadá.
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Její slova doplnil Ing. Luboš Mottl, prokurista Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou: "Ze zimních
statistik už je patrné, že se nám rodičky opět vrací. Rád bych je ubezpečil, že v rychnovské
porodnici se jim dostane té nejlepší péče, jak po zdravotní stránce, tak i z hlediska osobního
přístupu personálu. Budoucí maminky se navíc mohou těšit na dlouho očekávanou modernizaci
porodních boxů, dle nejmodernějších parametrů, kterou budeme realizovat v letošním roce."

Děti na svět přicházely nejčastěji přirozenou cestou, počet císařských řezů v krajských
porodnicích byl vloni 569, tj. 18% z celkového počtu porodů. Některá miminka dostala vloni od
svých rodičů také neobvyklá jména, např. Jelyzaveta, Ksawery, Réa Mária, Revelína, Malvína
nebo Oscar Gordon.
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