Havlíčkobrodský deník ze dne15. ledna 2019
Loňský rok byl plodný. Porodnice hlásí rekordy
V pěti porodnicích kraje spatřilo vloni světlo světa 5 425 dětí. Nejrušněji je v Havlíčkově Brodě.
Na Vysočině se v loňském roce narodilo téměř pět a půl tisíce dětí. Porodnice ho hodnotí jako mimořádně plodný a na
řadě míst dokonce padaly několikaleté rekordy.
Nejvyhledávanější je mezi maminkami havlíčkobrodská nemocnice. „Naše porodnice zaznamenala rekordní počet
narozených dětí v loňském roce. Jde o vůbec nejvyšší zaznamenané číslo porodů,“ pochlubila se mluvčí nemocnice
Petra Černo. Celkem se za tady loňský rok narodilo 1480 miminek.
Brodská nemocnice se může chlubit největším cvalíkem. Dokážou se ale postarat i o ani ne kilová miminka. „Největším
dítětem roku 20l8 je Patrik s 5 040 gramy. Naopak nejmenším dítětem loňského roku jsou dvojčátka Eliška a Kateřina s
pouhými devíti sty gramy,“ líčila Černo.
Téměř dvojnásobek dvojčat hlásí Nemocnice Jihlava. „V loňském roce přišlo na svět v jihlavské nemocnici 1238
miminek a rodilo 1224 žen. Narodilo se 28 dvojčat,“ informovala mluvčí Monika Zachrlová.
Rekordy padaly také na Žďársku. „V roce 2018 se v porodnici v Novém Městě na Moravě narodilo 921 dětí. Tento počet
je nejvyšší od roku 1997,“ vyzdvihla mluvčí nemocnice v Novém Městě Tamara Pecková Homolová. „Po jednadvaceti
letech jsme opět překročili hranici devíti set porodů. Oproti dětí více, o dvanáct procent. Pro velké nemocnice to není nic
neobvyklého, ale pro ty menší, jako naše, to je opravdu hodně dětí,“ řekl Jiří Hrdina, primář gynekologicko-porodnického
oddělení.
Druhý největší počet narozených miminek zaznamenali v Třebíči. Celkem se tady narodilo 1253 dětí, z čehož bylo deset
dvojčat. Na svět tady více chlapců než děvčat, a to konkrétně 652 kluků a 601 holčiček.
Chlapci převálcovali holčičky také v Pelhřimově.
„V roce 2018 se v pelhřimovské porodnici narodilo celkem 533 dětí. Narodila se jedna dvojčátka jen porodů je 532. Jen
o kousek vyhráli kluci nad děvčaty, a to v poměru 268 ku 265,“ přiblížila Černo. Mezi nejčastější jména narozených dětí
patřila ta česká. „V Novém Městě na Moravě bylo jednadvacet Adamů a dvacet Terez. Na stupních vítězů tato křestní
jména vystřídala jména Jan a Eliška, která v novoměstské porodnici vedla v roce 2017,“ informovala mluvčí Pecková. Na
pomyslném místě skončily Jan a Nela a na třetím pak Ondřej a Eliška.
„Rodiče nejčastěji dávali novorozeným chlapečkům jména Jan, Matyáš, Jakub a Filip. U holčiček pak vedly v loňském
roce Terezka, Eliška, Nela a Adéla,“ sdělila Daniela jelínková z dětské oddělení Nemocnice Pelhřimov, která vede
statistiku.
Tradiční jména kralovala i v Havlíčkově Brodě. „Nejoblíbenějšími jmény byly Jakub, Jan, Matěj a Tomáš. U holčiček pak
Anna, Ema/Emma, Eliška a Adéla,“ uvedla mluvčí brodské nemocnice. Objevila se ale i nevšední jména. „Vidžaj, Raul,
Mirek Santiago, Freya Mae, Chelsea Anna nebo Esmeé,“ prozradila za jihlavskou nemocnici Zachrlová.
Na Vysočinu jezdí rodit maminky i z hlavního města nebo třeba ze Slovenska.
„ Havlíčkobrodských maminek bylo v loňském roce 840, jezdí k nám však rodičky z celé republiky i ze zahraničí. Celkem
22 maminek bylo z hlavního města Prahy deset maminek přijelo ze Slovenska. Nejčastěji jezdí z Kutné Hory, Chrudimi,
Žďáru nad Sázavou, Jihlavy, Táborska i Pardubicka,“ vyjmenovala Černo.
Stejná situace je i v Jihlavě. „Naše porodnice si získává oblibu u žen i ze vzdálenějších měst,“ popsal trend primář
gynekologicko-porodnického oddělení Aleš Roztočil. „Jezdí za námi ženy z Hradce Králové, Benešova, Prahy a dalších
měst,“ dodala porodní asistentka Romana Daňhelová..
Jihlavská nemocnice maminky láká například nově opravenými pokoji, vybavením a individuálním přístupem. „Za
poslední dobu jsme například kompletně vyměnili novorozenecké postýlky, pořídili nové odsávačky mateřského mléka a
opravili pokoj na novorozenecké jednotce inzenzivní péče,“ poukázal primář dětského oddělení Martin Zimen.

