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V šumperské nemocnici přivítali na svět jako první Elišku 

Nemocnice Šumperk se dočkala svého prvního novoročního miminka. Krásné datum narození -  

1. ledna 2020 bude mít už navždy zapsané v rodném listu malá Eliška. Zdravá holčička  

s váhou 3315 gramů se narodila přesně ve 20 hodin a 55 minut. Poslední dítko v roce 2019 se 

narodilo hodinu před půlnocí a uzavřelo tak celkovou statistiku počtu 884 dětí, které se v loňském 

roce narodily v šumperské porodnici.  

V loňském roce se v šumperské porodnici narodilo celkem 453 chlapečků a 431 děvčátek. Rok 2019 

byl v Šumperku bohatý i na porody dvojčátek, kterým na svět pomáhali zdravotníci hned osmkrát!  

Rodiče šumperského regionu volí pro své ratolesti stále spíše česká tradiční jména. „První místo na 

žebříčku jmen pro chlapečky si drží Matyáš, pak je to Jan, Jakub, Tomáš a Filip. Z porodnice si loni 

rodiče odnášeli například ale i Kevina, Bena nebo Armaniho. Holčičky rodiče nejčastěji pojmenovávali 

jmény Ema, Tereza, Sofie, Adéla nebo Amálie. Ale na svět jsme pomáhali například i Jenovévě, Taře 

nebo Zamiře,“ prozrazuje vedoucí porodní asistentka šumperské nemocnice Anna Holinková.  

Do porodnice v Nemocnici Šumperk přijíždí nejčastěji budoucí maminky z šumperského, zábřežského 

a částečně také z ústeckoorlického regionu. Kromě vstřícného a ochotného personálu rodičky oceňují 

také zdejší porodní sál, na kterém nechybí velká relaxační vana nebo klimatizace. Porodnice také 

každoročně pořádá pro budoucí maminky speciální kurzy cvičení a plavání nebo speciální přednášky 

zaměřené na rodičovství, kterých se účastní i budoucí tatínkové. 

Dohromady disponuje gynekologicko-porodnické oddělení celkem devětačtyřiceti 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. Nemocnice je zároveň nositelem prestižního titulu Baby Friendly Hospital. 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO: Na své první miminko si musela nemocnice počkat víc než 20 hodin. Eliška se narodila pět 

minut před devátou hodinou večerní a vážila 3315 gramů. Autor: Archiv Nemocnice Šumperk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2: Malá Eliška dostala i dárkový balíček z nemocniční lékárny. Autor: Archiv Nemocnice 

Šumperk 


