
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA – Vliv pandemie na porodnost v NsP Česká Lípa, a.s. 

 

Rozšíření onemocnění COVID-19, s nimž bojuje Česká republika od jara 2020, nemělo vliv na 

počet živě narozených dětí v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Celkový počet 

narozených dětí zde již od roku 2017 neklesl pod hranici 1 100 za rok, a nejinak tomu bylo i 

v roce 2020. 

Primariát sice zůstal roku 2018 s jeho počtem 1 175 narozených dětí, avšak rok 2020 byl 

s počtem 1 164 narozených dětí třetím v tomto ohledu nejaktivnějším rokem od vzniku tohoto 

zdravotnického zařízení. V roce 2020 se narodilo pouze o jedno dítě méně než v 

roce předcházejícím, a počet vícečetných porodů (7) byl v obou letech naprosto shodný. 

V roce 2019 se nejvíce dětí narodilo v srpnu a nejméně v únoru. V roce 2020 byl nejaktivnějším 

měsícem z hlediska počtu narozených dětí leden, a nejmenší porodnost byla zaznamenána v 

listopadu.  

V obou letech dosahovali co do počtu narození převahy chlapci nad děvčaty, viz tabulka č. 1: 

 

  Kluci Holky Celkem 

2019 627 538 1165 

2020 596 568 1164 

V letech 2018-2020 se v českolipské nemocnici každoročně rodila první miminka Libereckého 

kraje. Byla jím holčička Nela (2018), Nina (2019) a chlapeček Kristián (2020).  

Vývoj počtu narozených dětí v českolipské nemocnici za poslední desetiletí znázorňuje 

graf č. 1: 
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Z výše uvedeného je patrné, že českolipská nemocnice nezaznamenala v důsledku rozšíření 

onemocnění COVID-19 v roce 2020 pokles porodnosti. Nicméně v závislosti na snížené 

porodnosti ve 4. kvartálu roku 2020 lze předpokládat, že první (jarní) vlna pandemie ovlivnila 

jedince z hlediska rozhodování o založení rodiny, tj. plánovaného početí dítěte. 

 

Česká Lípa 14. 01. 2021 


