
“Rodiče tu jsou pro děti. 
Pro rodiče je tu Aperio.”

20 let s vámi



Průvodce porodnicemi 

- Od r. 2002 (pův. tištěná podoba) 

- Profily porodnic rozčleněny do 12 sekcí (statistiky, před porodem, 

porod, polohy, praktiky, podpora bondingu, porod SC, postupy ve 

specifických situacích, oddělení šestinedělí/novorozenecké, kojení, 

kritéria Baby-Friendly Hospital, poplatky)

- Informace z porodnic  

- Informace z dotazníků pro rodičky (porod v posledních pěti letech v 

konkrétní porodnici)







Kdo vyplnil dotazník

Porody SC (r. 2020): 

- Aperio 17 % 

- ČR 24,8 % (údaj ČGPS)*. 

Respondentky Aperia

(souhrn za všechny roky): 

- 53 % VŠ vzdělání

- 29 % maturita

- 5 % základní vzdělání



Kojení (r. 2020) 

• při odchodu z porodnice: plně kojeno 75 %, částečně kojeno 20 %, umělé mléko 5 %

• na oddělení šestinedělí: dokrmováno 48 % novorozenců

• doporučení, jak často dítě kojit: narůstá četnost doporučení kojit dítě podle potřeby, 

nicméně kojit nejdříve po 2 hodinách či po 3 hodinách doporučováno 58 % žen 

• požadavek vážit dítě před a po kojení: klesá četnost doporučení, přesto 55 % žen bylo

s tímto požadavkem konfrontováno

• spokojenost s péčí na oddělení šestinedělí (na stupnici 0-10): 8,1 (r. 2020), 6,9 (v r. 

2019)



Způsob krmení při propuštění (r. 2020)

Plně kojeno Částečně kojeno Umělé mléko



Doporučení zdravotníků, jak často kojit

2016 2017 2018 2019 2020 2021 celkem

Kdykoli 204 35% 330 39% 510 46% 226 37% 441 47% 87 51% 1798 42%

Po 3 

hodinách 267 45% 377 45% 459 41% 294 48% 377 40% 72 43% 1846 43%

Ne dříve 

než po 2 

hodinách 120 20% 134 16% 146 13% 98 16% 121 13% 10 6% 629 15%

4273



Naše služby pro rodiče

● Poradna Aperio

● Průvodce porodnicemi 

● Programy pro sólo rodiče a rozcházející se rodiče 

● Kurzy



Máte další otázky na naši organizaci? 

Ing. Miloslava Kramná 
koordinátorka Poradny a Průvodce porodnicemi

miloslava.kramna@aperio.cz

776 153 123 

mailto:miloslava.kramna@aperio.cz

