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Za prvních šest měsíců roku se v šumperské nemocnici 

narodilo už 430 dětí  

Pro šumperský region je to jistě dobrá zpráva. V nemocnici se totiž v letošním prvním půlroce 

narodilo víc dětí než za stejné období v uplynulém roce. Porodníci zde pomohli během prvních šesti 

měsíců na svět už 430 dětem. Porodnice šumperské nemocnice tak potvrzuje, že je mezi 

maminkami stále velmi oblíbená, jako jedna z mála porodnic v Olomouckém kraji totiž 

nezaznamenala pokles porodnosti. 

Zatímco loni pomohli zdravotníci na svět během prvního půlroku 421 dětem, letos nemocnice 
uzavřela půlroční statistiku krásným 430 novorozencem. A to je jistě dobrá zpráva pro šumperský 
region. Zatímco jiné porodnice v kraji zaznamenaly spíše pokles porodnosti, v Šumperku se letos rodí 
dětí zatím více. „Samozřejmě nás nesmírně těší, že si k nám maminky stále nacházejí cestu a jezdí 
k nám rodit třeba i ze vzdálenějších regionů. Neustále se snažíme dělat všechno proto, aby u nás byly 
maximálně spokojené,“  říká Mgr. Anna Holinková, vedoucí porodní asistentka s tím, že se 
porodnice neustále snaží své služby zlepšovat. V přechozích letech porodnice například kompletně 
zrekonstruovala porodní sál, na kterém nechybí i velká relaxační vana nebo klimatizace, kterou 
rodičky v nedávných vedrech nesmírně ocenily.  

Podle Anny Holinkové se rodiče při pojmenovávání svých potomků drží alespoň v šumperské 
nemocnici stále tradičních českých jmen. Nejčastěji se tak letos rodí například Matějové, Matyášové 
nebo Tobiášové. U děvčátek vede jméno Adélka, ale také třeba Sofie či Amálie. Porodníci už letos ale 
pomáhali na svět například malé Jesicce, Mariah, Costasovi či Matthewovi. 

Do porodnice v Nemocnici Šumperk přijíždí nejčastěji budoucí maminky z šumperského, zábřežského 
a částečně také z ústeckoorlického regionu. Gynekologicko-porodnické oddělení disponuje celkem 49 
lůžky a pěti nadstandardními pokoji. Porodnice umožňuje nepřetržitý kontakt matky s dítětem, 
podporuje poporodní bonding a mimo jiné nabízí možnost sestavení porodního plánu. Účast tatínka, 
nebo jiné blízké osoby, je pro porodnici samozřejmostí. Stejně tak jako moderní zázemí, včetně 
bezplatného připojení k internetu. Oddělení nabízí také cvičení a plavání pro budoucí maminky a také 
speciální přednášky pro nastávající rodiče. Nemocnice je zároveň nositelem prestižního titulu Baby 
Friendly Hospital. 

 

FOTO: V šumperské porodnici mají letos víc práce než vloni. Od začátku roku do včerejšího dne (3. 
července) se zde narodilo už 444 dětí. Autor: Milan Jeřábek, Archiv Nemocnice Šumperk 



 


