
Porodní apartmány v Nemocnici Na Bulovce: další krok ke 
komfortnímu a respektujícímu porodnictví 

Nemocnice Na Bulovce zásadně rozšiřuje péči o těhotné a rodící ženy a také o nově 
narozená miminka. Ve středu 24. června byly za účasti premiéra Andreje Babiše a ministra 
zdravotnictví Adama Vojtěcha otevřeny dva nové porodní apartmány. Zároveň byla 
představena moderní neonatologická ambulance.  

Na Gynekologicko-porodnické klinice Nemocnice Na Bulovce funguje již od loňského února 
Centrum porodní asistence, kde mohou ženy rodit pouze s porodní asistentkou. Součástí 
plánovaného rozvoje centra je i výstavba specializovaných porodních apartmánů, z nichž první 
dva se právě otevírají. 

Porodní apartmány nabízejí přívětivé prostředí, dostatek soukromí a veškeré pohodlí těhotným  
a rodícím ženám, stejně jako jejich doprovodu a následně i novorozencům. „Otevření nových 
porodních apartmánů je pro Nemocnici Na Bulovce událost zásadního významu. Jde o další 
důležitý krok na cestě ke komfortnímu a respektujícímu porodnictví v České republice,“ uvedl 
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na 
Bulovce. 

Směr, kterým se ubírá péče o matku a dítě v Nemocnici Na Bulovce ocenil i ministr zdravotnictví 
ČR Adam Vojtěch: „V říjnu loňského roku jsme s panem ředitelem Janem Kvačkem diskutovali 
velký zájem budoucích maminek o porod s porodní asistentkou v Centru porodní asistence. Bavili 
jsme se o rozšíření a navýšení kapacity centra, tehdy jsme si řekli, že je to pro nás priorita. Jsem 
rád, že nezůstalo jen u této diskuze a dnes tu společně otevíráme dva nové porodní apartmány. 
Příjemnější prostředí, větší komfort pro rodičku a současně lékařská péče v blízkosti v případě, že 
by došlo ke komplikacím, je koncept, který velmi prosazujeme,” řekl ministr. 

Porodní apartmán si lze představit jako nadstandardně vybavený komplex dvou místností                
s vlastní kuchyňkou, prostorem na odpočinek a sociálním zařízením. Je určen pro pobyt 
zdravých rodiček s doprovodem v průběhu rozbíhajícího se nebo již běžícího porodu, případně 
v časném poporodním období. Apartmán funguje jako součást porodního sálu a umožňuje 
bezpečný porod s asistencí lékaře nebo porodní asistentky, i v rámci Centra porodní asistence. 
Využití porodního apartmánu patří mezi zpoplatněné služby, cena je 4 500 Kč za každých 
započatých 24 hodin. 

“Dalším krokem ke zvýšení standardu péče na Gynekologicko-porodnické klinice a Neonatologic-
kém oddělení NNB, je otevření nové Novorozenecké ambulance. Tato ambulance umožní, kromě 
nutných zdravotních vyšetření,  i provádění novorozeneckých screeningů u předčasně propuště-
ných dětí. Od září 2020 rozšíříme péči o již propuštěné novorozence - jedná se o možnost zpětné 
hospitalizace na Neonatologickém oddělení v případě zdravotních problémů. Tuto službu bude-
me poskytovat jako jedna z prvních nemocnic v ČR. Novinkou bude i rozšíření oddělení šestine-
dělí o nové prostory,“  řekl MUDr. Martin Čihař, primář Neonatologického oddělení Nemocnice 
Na Bulovce. 



„Narození dítěte je pro každou ženu významným okamžikem a je důležité zajistit, aby se stal tím 
nejpříjemnějším. Komfortní prostředí a pozitivní zkušenost musí být samozřejmou součástí systé-
mu porodnické péče v České republice,” řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. 
“Přirozeným porodem v zajištěném prostředí se zabývá také dokument, který připravuje Minister-
stvo zdravotnictví. Koncepčním záměrem ministerstva je specifikovat podmínky a prostředí pro 
samostatnou práci porodních asistentek v rámci stávající sítě porodnic při zachování maximální 
bezpečnosti pro maminku a dítě,“ upřesnila nynější aktivity ministerstva v oblasti porodnictví. 

Doplňující informace: 

Centrum porodní asistence v Nemocnici Na Bulovce nabízí respekt k přání těhotné a rodící ženy, 
podporu přirozeného porodu, individuální přístup a příjemné prostředí při zachování vysoké 
odbornosti a bezpečí. Předporodní péče a porod zde probíhá pod vedením porodní asistentky, 
zároveň jsou jasně definována kritéria pro situace u porodu, k nimž je volán trvale dostupný         
lékař. Nově jsou jako součást Centra porodní asistence k dispozici dva komfortní porodní apart-
mány. Více zde: http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/centrum-porodni-asistence/ 

Kontakt pro média: 
Mgr. Simona Krautová 
Tisková mluvčí Nemocnice Na Bulovce 
mobil: +420 602 284 282 
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