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PŮVODNÍ STAV PORODNICE (2014): 
• zastaralé vybavení

• provozní slepota

• direktivní přístup



PŮVODNÍ STAV PORODNICE (2014)

o 317 porodů/rok
o oddělení nemá akreditaci na 

vzdělávání nových lékařů
o krize, uzavření dětského oddělení v 

nemocnici na 2 měsíce
o funkce primáře se ujímá 

MUDr. Radek Poláček

ČAS NA ZMĚNU? 

MUDr. Radek Poláček, primář



HLAVNÍ CÍLE: 
• zvýšit počet porodů

• získat akreditaci a umožnit tak vzdělávání nových lékařů
• zrekonstruovat prostory
• personálně posílit tým



CESTA PŘIROZENÉHO 
PORODU…

PŘÍPRAVY

◦ komfortní zázemí
◦ respekt k porodním přáním

◦ porody do vody
◦ možnost doprovodu vlastní porodní asistentky



KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE PORODNÍCH SÁLŮ (2015)
PS 1 - vana, závěsné zařízení, žíněnka PS 2 - masážní sprcha, por. stolička, žíněnka

pokoj čekanek – 3 lůžka



PERSONÁLNÍ 
ZAJIŠTĚNÍ

• obměna lékařského týmu
• nábor nových PA
• spolupráce s externími PA
• změna přístupu ke 

klientkách ze strany 
stávajícího personálu



VÝSLEDKY

o nárůst počtu porodů více 
než o 300%

o získání akreditace v r. 2017
o atraktivita pracoviště pro 

mimorakovnické klientky (až 
60%)

317

442

782 825
875

>1000?

POČET PORODŮ 
2014 - 2019

2015 2016 2017 2018 20192014



STATISTIKA



NOVÉ PROBLÉMY…

◦ názorové neshody pramenící ze 
změny stereotypu (porodní
sál/novorozenecké
odd./šestinedělí)
◦ konflikty a nepříjemné diskuze s 

pacientkami a jejich doprovodem
◦ soudní dopady



… ŽÁDAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ

◦ registrace k porodu
◦ soukromé PA s min. částečným

úvazkem, smlouvy s externími
PA
◦ nutná alespoň 1 návštěva v TP, 

ve 36.-37.tt
◦ při příjmu rozhodnutí lékaře o 

vedení porodu PA/lékařem
◦ ev. negativní reverz



Neblázněte, Vy chcete rodit v Rakovníku?! 
„To je tam, jak jedí ty PLACENTY?“

„Tam MUSÍ každá rodit na žíněnce…“ 
„To je tam, jak tam TOPÍ ty děti?“
„Tam NIKDO nenatáčí CTG…“ 

„Tam ani NEZNAJÍ vaginální vyšetření…“
„Tam si KAŽDÁ dělá CO CHCE…“



DĚKUJI ZA POZORNOST


