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Babyboom hlásí Brod i Město
Letošní tisící porod v Havlíčkově Brodě byl tak trošku symbolický.
Nemocnici si oblíbily také rodičky z Prahy. Rekordní čísla má i Nové
Město na Moravě.
Rekordními čísly se chlubí nemocnice z regionu. Jako první z pětice
vysočinských porodnic oznámila letošní tisící porod ta havlíčkobrodská.
Navíc přišel minimálně o dva týdny dřív, než bývá obvyklé. O porodnici v
Havlíčkově Brodě mají nastávající maminky největší zájem dlouhodobě,
po loňské rekonstrukci ještě stoupl.
Jubilejním dítětem byl minulý čtvrtek ve 21.13 Václav Smoček z Prahy.
Miminko vážilo 3 860 gramů.
„S průběhem porodu jsem byla moc spokojená. Byl to můj první porod a
brodskou porodnici jsem si vybrala na doporučení,“ sdělila novopečená
maminka Iva Roklová.
I brodská porodnice potvrzuje, že přitahuje maminky zdaleka.
„Každoročně u nás rodí asi dvě desítky maminek právě z Prahy.
Spokojené jsou nejen s personálem, ale chválí si zejména moderní
porodní sály,“ řekla vrchní sestra Martina Horáčková.
Od počátku ledna do 7. září se v brodské porodnici narodilo už celkem 1
012 dětí. „Letos se totiž narodilo již dvanáct párů dvojčat,“ poukazuje
mluvčí nemocnice Petra Černo.
K tisícímu porodu se letos brodská nemocnice dopracovala rekordně
brzy. „Obvykle jsme tisící porod slavili až v polovině nebo ke konci září,
třeba loni to bylo 24. září,“ přiblížila Černo. Letošní rok je výjimečný i v
tom, že na svět přichází víc chlapců než holčiček. K 7. září se zde
narodilo o plných sedmdesát dětí více než před rokem.
Rekordní čísla hlásí i Nové Město na Moravě. Za prvních osm měsíců
letošního roku se v tamní porodnici narodilo o skoro devadesát dětí více
než loni, konkrétně 627.
„Velký nárůst jistě ovlivňuje fakt, že k nám jezdí maminky z Poličska a
Tišnovska, což dříve nebývalo,“ zmiňuje jeden z důvodů staniční sestra
porodních sálů Jitka Vařáková.

