
ČEŠI V ČÍSLECH

Podívejte se, jak se umějí postarat
omaminky v tuzemských porodnicích
Deník exkluzivně přináší
seznam 90 nemocnic, ze
kterého vyplývá, jak se
kde v roce 2016 rodily děti.
Jde o data, která špitály
vykázaly pojišťovnám.

VERONIKA RODRIGUEZ

P
ůvodně to vypa-
dalo na hladký
porod: maminka
byla naprosto
zdravá a vyšetření

neukázalo žádný zásadní pro-
blém. Jenomže na sále se vše-
chno zvrtlo. „Ukázalo se, že je
placenta srostlá s dělohou. Ro-
dička začala masivně krvácet,“
popisuje případ z minulosti
náměstekministra zdravot-
nictví Roman Prymula.
O životě matky i dítěte na-

jednou rozhodovaly vteřiny.

ŠŇŮRAKOLEMKRKU
Podobné komplikace, které
mohou zvrátit život matky
i dítěte, zažívají lékaři na po-
rodních sálech stovky ročně.
Ne všem se dá zabránit.
„Jsou samozřejmě případy,

kdy udělají chybu samotní
zdravotníci. Kdysi jsem jedno
takové selhání posuzoval jako
soudní lékař. Šlo o poškození
plodu kvůli zavlečené infekci
plodové vody,“ vzpomíná
Prymula.
Většina potíží ale vznikne

naprosto nenadále. Lékaři pak
rodičky naopak vytahují hrob-
níkům z lopaty. Stejně jako je-
jich potomky. „Dítě třeba uvíz-
ne v porodních cestách nebo
se mu kolem krku omotá pu-
peční šňůra,“ pokračuje ná-
městekministra a současně
někdejší ředitel Fakultní ne-
mocnice v Hradci Králové.
A proto je třeba číst data

o porodech, která exkluzivně
přináší Deník, skutečně os-
tražitě. Uváděné komplikace
totiž zahrnují jak ty, které
mohli porodníci ovlivnit, tak
i ty, které předpokládat nešlo.

POROD JAKODOMA
Kvůli nenadálým událostem
odmítají tuzemští porodníci
také stále módnější vlnu do-
mácích porodů. „Je to nesmy-
slný hazard se zdravím,“ tvrdí
šéf Perinatologického centra
v pražském Podolí Petr Velebil
a pokračuje: „Tím neříkám, že
by většina žen nemohla poro-
dit bezpečně doma. Mohla. Je-
nomžemy nevíme, která ro-
dička do té skupiny patří.“ Ani
dnešní medicína totiž prý ne-
dokáže stoprocentně odhalit,
u kterých žen přesně nasta-
nou problémy.
Vedení resortu ale chce že-

nám v požadavcích na větší
pohodlí vyhovět. Rozhodlo se
proto, že vzniknou centra po-
rodní asistence. Tedy jakési
porodní domy, kde budou
matky přivádět děti na svět
jen pod vedením porodních
asistentek. „Vždy ale budou
v areálu nemocnice, aby to
ženy neměly daleko k lékaři,
pokud se cokoliv zkompliku-
je,“ říká Prymula.
Spolu s pojišťovnami také

zvažuje, že by přilepšilo všem
„dobrým“ porodnicím. Tedy
takovým, které zvládnou asi
600 porodů ročně. Předpoklá-
dá se totiž, že právě tam jsou
lékaři dost připravení, mají
praxi a poradí si s čímkoliv.

Zásadní je
počet porodů

Č
ím častěji lékaři urči-
tý problém řeší, tím
lépe ho zvládají.
O tom, jak dobře
která nemocnice léčí,

proto lidemmůže napovědět
počet provedených operací či
porodů. Shodují se na tom
ministerstvo zdravotnictví,
lékařské společnosti i Všeo-
becná zdravotní pojišťovna.
Data proto chtějí zveřejňovat.
Na webových stránkách

pojišťovny by se takmohly
brzy objevit informace o tom,
kolik dětí přivedl na svět třeba
špitál v Liberci nebo ve Zlíně.
Pacient by si podle toho

mohl udělat obrázek, jak si
které zařízení vede a jestli si
do něj chce jít vůbec lehnout.
„Problematikou už se zabý-

vala dozorčí i správní rada.
Nyní probíhá analýza, která
má nastínit možnosti řešení,“
potvrdila Deníku Lucie Krau-
sová z tiskového odboru VZP.

PROČ SE ŠPITÁL VYMYKÁ?
Zůstat by se ale nemělo jenom
u počtu výkonů. Kancelář
zdravotního pojištění už za-
čala na popudministerstva
shromažďovat a zpracovávat i
další data. Třeba jak dlouho si
lidé ve špitále poleží nebo ko-
lik komplikací se u nich při
pobytu v nemocnici objeví.
Tyto údaje mají posloužit

hlavně vedení samotných ne-
mocnic a jejich zřizovatelům.
Ukážou jim totiž, jestli se ne-
mocnice nevymyká oproti
ostatním. „Dostanou zpětnou
vazbu, která tady doposud
chyběla,“ říká ředitel kancelá-
ře Ladislav Švec.
Důvod je podle experta

Pavla Vepřeka jednoduchý:
všechny nemocnice byměly
léčit přibližně stejně. Pokud
tomu tak není, může to svěd-
čit o dvou nešvarech: buď špi-
tály neléčí kvalitně, nebo švin-
dlují. „Vysoké procento kom-
plikací nemusí vypovídat nic
o tom, jak daná nemocnice
léčí, ale třeba že špitál vyka-
zuje pojišťovně komplikace,
které pacienti ve skutečnosti
neměli. Nemocnice to dělá
proto, aby si přišla na větší
peníze,“ upozorňuje Vepřek.

PENÍZE ZA KVALITU
Ve statistice se ale promítá
i to, že někteří pacienti na-
stoupili do špitálu nejenom
s akutním problémem, ale i s
dalšími chorobami. Ty pak je-
jich stav ztěžují.
V případě porodů je to ale

ještě složitější: naprostá vět-
šina komplikací, stejně jako
délka hospitalizace, souvisí
například s věkem ženy nebo
zralostí plodu. Třeba podle
místopředsedy Asociace čes-
kých amoravských nemocnic
Michala Čarvaše je důležité
hlavně to, v jakém stavu byla
rodička přijata a v jakémmě-
síci těhotenství rodí.
Podle mluvčí ministerstva

zdravotnictví Gabriely Štěpa-
nyové by se kvalita měřit mě-
la. A nejen to. V budoucnu se
promítne i do úhrad. Jinými
slovy: doktoři už nedostanou
peníze jen za to, že pracovali,
ale také podle toho, jak dobře
pacienty ošetřili. (ver)

Jak se kde rodí (vaginální porody, 2016)

Kraj Nemocnice
Počet 

případů 
za rok

Procento 
komplikací  

a komorbidit

Prům.  
délka 

hospital.  
(dny)

Proc. ukončení hospitalizace 
Propuštění / Přeložení / Úmrtí

Jak data číst?
Pokud je u konkrétní nemocnice 
údaj podbarvený v odstínech zelené, 
znamená to, že se v daném ukazateli 
ocitla v první polovině nemocnic. 
Pokud je údaj podbarvený 
v odstínech červené, ocitla se 
daná nemocnice v druhé polovině 
zdravotnických zařízení. (U kategorie 
Počet případů za rok se vyskytuje 
i oranžová barva pro prostřední 
hodnotu 500–1000 případů.)

Počet případů za rok 
(první sloupec s čísly)
Podle odborníků nejdůležitější sloupec. 
Předpokládá se, že čím víc nastávajících 
matek lékař odrodí, tím větší má praxi a lepší 
výsledky. Podle šéfa České gynekologické 
a porodnické společnosti Vladimíra Dvořáka 
mohou nízké počty porodů ukazovat na to, že 
daná porodnice vidí některé vzácnější situace 
jen raritně a personál nemusí mít dostatečné 
zkušenosti s řešením některých komplikací.

Procento komplikací
(druhý sloupec s čísly)
Čím méně komplikací při porodu nastane, 
tím lépe. Udávané číslo je ale nutné číst 
velmi obezřetně. Zahrnuje jak komplikace 
způsobené při porodu, tak ty, se kterými 
rodička do porodnice již přijela. Pokud je 
navíc porodnice známá, že si s případnými 
komplikacemi umí dobře poradit, mohou si ji 
volit rodičky, u kterých hrozí rizikový porod. 
Pak nemocnice vykazuje logicky  
více komplikací.

Průměrná délka hospitalizace ve dnech
(třetí sloupec s čísly)
Obecně platí, že čím kratší hospitalizace, tím 
lepší. Dá se předpokládat, že porod proběhl 
bez komplikací a matka i s miminkem mohla  
jít brzo domů. Podle lékaře Vladimíra Dvořáka 
může pobyt prodloužit předčasný nebo 
rizikový porod. Roli hraje také organizace 
provozu. Kromě porodníků mají vliv na délku 
hospitalizace i doporučení neonatologů.

ZDROJ: Kancelář ZDRaVOtníhO POJištění (Data Za ROK 2016)          FOtO: ShUtteRStOcK gRaFiKa: DeníK Data, web: Data.DeniK.cZ, tw.: @DeniKData, a. VOJíř, D. Valenta

* Podle náměstkyně ředitele nemocnice tgM hodonín pro ošetřovatelskou péči naděždy Kwašniewské šlo o 
jeden urgentní porod, se kterým už nešlo budoucí maminku nikam převážet. „Porodní asistentky tady máme, 
takže jsme tento porod odrodili. Jinak tady ale porodnici nemáme,“ řekla.
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Fakultní nemocnice Královské Vinohrady .... 500-1000 4,88 4,83 99,86 / 0,13 / 0,00
Fakultní nemocnice v Motole ........................... 1000 a víc 4,16 5,25 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice na bulovce ..................................... 1000 a víc 3,12 5,29 99,62 / 0,37 / 0,00
thomayerova nemocnice ................................. 1000 a víc 9,70 4,99 99,93 / 0,06 / 0,00
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ........ 1000 a víc 6,67 5,51 100,00 / 0,00 / 0,00
Ústav pro péči o matku a dítě .......................... 1000 a víc 4,31 5,52 99,93 / 0,06 / 0,00
nemocnice České budějovice, a.s. ................ 1000 a víc 8,11 5,25 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice Český Krumlov, a.s. ..................... Pod 500 3,10 4,33 99,77 / 0,22 / 0,00
nemocnice Jindřichův hradec, a.s. ................ Pod 500 6,68 5,76 99,79 / 0,20 / 0,00
nemocnice Písek, a.s. ........................................ 500-1000 14,94 5,59 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice Prachatice, a.s............................... Pod 500 4,46 5,77 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice Strakonice, a.s. ............................. 500-1000 1,50 4,89 99,81 / 0,18 / 0,00
nemocnice tábor, a.s. ....................................... 500-1000 1,76 5,46 99,72 / 0,27 / 0,00
Fakultní nemocnice brno .................................. 1000 a víc 3,82 4,78 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice boskovice, s.r.o. ............................ 500-1000 3,51 5,17 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice břeclav, p.o. .................................... 500-1000 1,24 5,73 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice ivančice, p.o. .................................. Pod 500 1,94 4,58 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice tgM hodonín, p.o.* ...................... Pod 500* 100,00* 1,00* 0,00 / 100,00* / 0,00
nemocnice Kyjov, p.o. ........................................ 500-1000 0,34 6,24 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice Vyškov, p.o. ..................................... 500-1000 6,98 5,78 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice Znojmo, p.o. ................................... 500-1000 5,54 4,79 99,87 / 0,12 / 0,00
nemocnice Milosrdných bratří, p.o. ............... 1000 a víc 3,49 4,71 99,94 / 0,05 / 0,00
Karlovarská krajská nemocnice - cheb ........ Pod 500 3,56 5,13 98,90 / 1,09 / 0,00
KKn a.s., nemocnice v Karlových Varech ..... 500-1000 7,00 5,74 99,86 / 0,13 / 0,00
neMOS PlUS s.r.o., Ostrov nad Ohří .............. Pod 500 0,00 5,17 95,43 / 4,56 / 0,00
neMOS SOKOlOV s.r.o., nem. Sokolov ......... Pod 500 2,43 4,76 97,57 / 2,42 / 0,00
nemocnice havlíčkův brod, p.o. ..................... 1000 a víc 4,45 5,62 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice Jihlava, p.o. ..................................... 500-1000 4,65 5,35 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice nové Město na Moravě, p.o. ...... 500-1000 5,83 5,67 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice Pelhřimov, p.o. ............................... Pod 500 4,17 5,39 99,44 / 0,55 / 0,00
nemocnice třebíč, p.o. ...................................... 500-1000 1,47 4,75 99,89 / 0,10 / 0,00
Fakultní nemocnice hradec Králové .............. 1000 a víc 6,27 5,35 100,00 / 0,00 / 0,00
Oblastní nemocnice Jičín a.s. .......................... 500-1000 0,53 5,68 99,73 / 0,26 / 0,00
Oblastní nemocnice náchod a.s. ................... 1000 a víc 1,70 5,15 99,75 / 0,24 / 0,00
Oblastní nemocnice trutnov a.s. .................... 500-1000 5,78 5,61 99,03 / 0,96 / 0,00
Krajská nemocnice liberec, a.s. ..................... 1000 a víc 2,91 5,29 99,77 / 0,22 / 0,00
Masarykova městská nem. v Jilemnici .......... 500-1000 0,32 5,25 99,67 / 0,32 / 0,00
nemocnice Jablonec nad nisou, p.o.............. 1000 a víc 1,09 4,99 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice s poliklinikou Česká lípa, a.s .... 500-1000 1,57 4,83 99,85 / 0,14 / 0,00
Fakultní nemocnice Ostrava ............................ 1000 a víc 5,34 5,40 100,00 / 0,00 / 0,00
Městská nemocnice Ostrava, p.o. .................. 1000 a víc 2,24 4,73 99,91 / 0,08 / 0,00
nemocnice nový Jičín a.s. ................................ 500-1000 11,60 5,56 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice s poliklinikou havířov, p.o. .......... Pod 500 0,63 5,46 99,15 / 0,84 / 0,00
nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj p.o .... 500-1000 2,88 5,29 99,67 / 0,32 / 0,00
nemocnice třinec, p.o. ...................................... 500-1000 0,18 4,60 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. ................. 500-1000 4,11 5,81 100,00 / 0,00 / 0,00
Slezská nemocnice v Opavě, p.o. ................... 500-1000 3,15 5,67 99,77 / 0,22 / 0,00
SZZ Krnov, p.o., nemocnice ............................. 500-1000 3,38 4,97 99,71 / 0,28 / 0,00
Vítkovická nemocnice, a.s. ............................... 1000 a víc 0,94 5,70 99,91 / 0,08 / 0,00
Fakultní nemocnice Olomouc.......................... 1000 a víc 8,32 4,93 99,94 / 0,05 / 0,00
SMn a.s., Prostějov ............................................. 1000 a víc 3,76 4,83 99,85 / 0,14 / 0,00
šumperská nemocnice a.s. .............................. 500-1000 15,33 5,50 99,83 / 0,16 / 0,00
Jesenická nemocnice, spol. s r.o. ................... Pod 500 1,14 5,22 99,42 / 0,57 / 0,00
chrudimská nemocnice, a.s. ........................... 500-1000 2,14 6,15 99,36 / 0,63 / 0,00
Orlickoústecká nemocnice, a.s....................... 500-1000 4,24 4,96 99,56 / 0,43 / 0,00
Pardubická krajská nemocnice, a.s. .............. 1000 a víc 7,12 5,49 99,91 / 0,08 / 0,00
Svitavská nemocnice, a.s. ................................ 500-1000 2,10 4,99 99,80 / 0,19 / 0,00
Fakultní nemocnice Plzeň ................................. 1000 a víc 4,99 5,37 99,45 / 0,54 / 0,00
Domažlická nemocnice, a.s. ............................ Pod 500 4,25 4,89 100,00 / 0,00 / 0,00
Klatovská nemocnice, a.s. ................................ 500-1000 4,98 5,07 100,00 / 0,00 / 0,00
Rokycanská nemocnice, a.s. ........................... Pod 500 1,16 5,34 100,00 / 0,00 / 0,00
Stodská nemocnice a.s. .................................... Pod 500 3,52 5,42 99,76 / 0,23 / 0,00
Mulačova nemocnice s.r.o. ............................... Pod 500 3,89 5,59 99,54 / 0,45 / 0,00
Mělnická zdravotní, a.s., nsP Mělník .............. 500-1000 2,08 5,29 100,00 / 0,00 / 0,00
Městská nemocnice Čáslav ............................. Pod 500 1,90 4,86 99,68 / 0,31 / 0,00
nemocnice nymburk, s.r.o. .............................. 500-1000 3,61 4,94 99,01 / 0,98 / 0,00
nem. Rudolfa a Stefanie benešov, a.s. .......... 500-1000 3,55 5,09 99,87 / 0,12 / 0,00
nemocnice Slaný ................................................ 500-1000 3,92 4,81 98,03 / 1,96 / 0,00
nh hospital a.s., nemocnice hořovice ......... 1000 a víc 4,20 5,28 99,60 / 0,39 / 0,00
Oblastní nemocnice Kladno, a.s. .................... 500-1000 2,96 5,61 99,88 / 0,11 / 0,00
Oblastní nemocnice Kolín, a.s. ........................ 500-1000 2,09 5,08 99,76 / 0,23 / 0,00
Oblastní nemocnice Mladá boleslav,a.s. ..... 1000 a víc 0,29 4,79 99,80 / 0,19 / 0,00
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. .................. 500-1000 0,35 4,78 99,53 / 0,46 / 0,00
PRiVaMeD healthia, Masarykova n., Rakovník .. 500-1000 1,55 4,53 99,80 / 0,19 / 0,00
almeda a.s., Městská nem. neratovice ......... 500-1000 1,83 4,72 99,73 / 0,26 / 0,00
KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. l., o.z........ 1000 a víc 8,64 5,86 99,84 / 0,15 / 0,00
KZ, a.s., nemocnice Děčín, o.z. ....................... Pod 500 6,32 5,17 99,78 / 0,21 / 0,00
KZ, a.s., nemocnice chomutov, o.z................ 500-1000 7,81 5,84 99,84 / 0,15 / 0,00
KZ, a.s., nemocnice Most, o.z. ......................... 500-1000 9,72 6,71 100,00 / 0,00 / 0,00
KZ, a.s., nemocnice teplice, o.z. .................... 500-1000 9,63 5,38 99,84 / 0,15 / 0,00
lužická nem. a poliklinika, a.s., Rumburk ..... Pod 500 9,71 5,01 100,00 / 0,00 / 0,00
Městská nemocnice v litoměřicích, p.o. ...... 500-1000 7,79 6,30 99,64 / 0,35 / 0,00
nemocnice Kadaň s.r.o. ..................................... 500-1000 6,35 6,48 100,00 / 0,00 / 0,00
nemocnice Žatec, o.p.s. ................................... Pod 500 1,76 6,04 99,64 / 0,35 / 0,00
Podřipská nsP Roudnice nad labem, s.r.o. . Pod 500 0,94 4,85 98,82 / 1,17 / 0,00
Krajská nemocnice t. bati a.s., Zlín ................ 1000 a víc 7,54 5,23 99,70 / 0,29 / 0,00
Kroměřížská nemocnice a.s. ........................... Pod 500 3,29 5,07 99,56 / 0,43 / 0,00
nemocnice Valašské Meziříčí a.s. ................... 500-1000 3,11 5,22 99,76 / 0,23 / 0,00
Uherskohradišťská nemocnice a.s. ............... 500-1000 4,65 5,14 100,00 / 0,00 / 0,00
Vsetínská nemocnice a.s. ................................. 500-1000 1,89 5,11 98,79 / 1,20 / 0,00
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