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Titul Nej sestřička roku 2018 
zamířil do novoměstské nemocnice. 
Porodní asistentka Ivana Lelkeso-
vá vyhrála nedávno soutěž v konku-
renci víc jak pětistovky zdravotníků 
z celé ČR.

Závěrečné kolo soutěže, kam poro-
ta poslala dvanáct finalistů, se kona-
lo v sobotu 15. září v náchodském 
divadle.

Porodní asistentku jelo podpo-
řit šestnáct kolegů z gynekologic-
ko-porodnického oddělení a její 
dva synové. „Nezapomenutelný záži-
tek, skvělá atmosféra. Co víc dodat. 
Snad jen: veliké díky celému týmu, 
který se o nás báječně staral. Úžas-
ným človíčkem je ředitel soutěže pan 
David Novotný… Poděkování patří i 

mým kolegům,…s ostatními soutěží-
cími jsme byli skvělá parta,“ popsala 
své pocity bezprostředně po výhře 
novoměstská porodní asistentka. 

Kromě šerpy si Ivana Lelkesová 
odnesla spoustu věcných cen, kromě 
zahraničního zájezdu v hodnotě 30 
tisíc korun také roli zdravotní sestry 
v seriálu TV Prima Modrý kód. 

„Je to společenská akce, která chce 
ukázat lidem, že i zdravotní sestřič-
ky jsou soutěživé, společenské, a mají 
rády legraci a zábavu, i když mají vel-
mi náročnou a obětavou práci,“ říká 
autor projektu a spolupořadatel akce 
David Novotný.

Do soutěže se letos přihlásilo cel-
kem 513 zdravotních sester a brat-
rů z nemocnic po celé ČR. Ve finá-

lovém večeru se pak 10 sester a dva 
zdravotní bratři představili v růz-
ných disciplínách. Odpovídali i na 
otázky poroty a účinkovali na módní 
přehlídce sesterských uniforem.

Večer moderovali Mirek Šimůnek a 
Daniela Šinkorová. V porotě zasedli 
Eva Burešová, Zuzana Bubílková, Jan 
Přeučil, Eva Hrušková, Bára Fišero-
vá, Pavel Trávníček, a také ředitelka 
novoměstské nemocnice Věra Paleč-
ková… 

Během večera vystoupil Josef Vág-
ner, Ivana Jirešová, Petra Černocká, 
Hanka Křížková, Felix Slováček ml., 
či Michaela Nosková. Představili se 
i vítězové a finalisté soutěže mužské 
krásy Muž roku 2018. 

Konečné pořadí
soutěže Batist 

Nej sestřička 2018:
1. Ivana Lelkesová, 50 let, Nemoc-

nice Nové Město na Moravě, porod-
ní asistentka na porodním sále

2. Simona Rýdlová, 35 let, Oblast-
ní Nemocnice Náchod, všeobecná 
sestra, Endoskopické centrum

3. Michal Svoboda, 30 let, 
Nemocnice Na Bulovce, všeobecný 
bratr na interní JIP

Nejsestřička SYMPATIE 2018:
Eva Drahorádová, 38 let, Klad-

no (staniční sestra na chirurgickém 
odd. IP) -red-
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Vítězka slouží na porodním sále

Na porodním sále novoměstské 
nemocnice pracuje žena nedávno 
ozdobená vítěznou šerpou Nej ses-
třička roku 2018. 

Ivana Lelkesová vzpomíná, že do 
klání o titul ji přihlásila nemocnice. 
Sestřička zprvu pochybovala, zda je 
ta pravá. Nepokládala se za ničím 
výjimečnou. Pak si vzpomněla na 
účast kolegyně a vrchní sestry Jitky 
Vařákové v soutěži před dvěma lety. 
„Byl to tehdy skvělý zážitek. Jeli jsme 
ji podpořit na finálový večer, a moc 
jsme si to užili,“ ohlíží se. A kolego-
vé nyní paní Ivanu podpořili úplně 
stejně. „Jsme výborná parta, porodní 
asistentky, instrumentářky z operač-
ních sálů, lékaři, všichni,“ dodává. 

Zahraje si
v Modrém kódu

Porodní asistentka prý nezapome-
ne na své první profesionální focení 
během soustředění finalistů. „Máte 
k ruce profesionálního vizážistu, který 
vás nalíčí, pečlivě vám vyberou obleče-
ní… to už asi nezažiju,“ směje se. 

Patronkou novoměstské sestřičky 
byla herečka Anastazie Chocholatá, 
známá ze seriálu Modrý kód. „Moc 
příjemná a milá dívka. Mimochodem, 
účast při natáčení tohoto seriálu je 
cenou pro vítězku,“ těší se Ivana Lel-
kesová. Při náchodském finále mj. 
předváděla taneční choreografii na 
píseň z muzikálu Mamma Mia. 

Vítězku těší množství příznivců, 
často lidí, které ani nezná. Pořadatel 
totiž finalistům poradil, ať si založí 
facebookovou skupinu. Na svůj 
profil i facebook nemocnice tedy 
dala video vytvořené svým 15letým 
synem… „Když jsem viděla, kolik li-
dí si ho prohlédlo, kolik lidí ho komen-
tovalo, kolik maminek mi napsalo 
vzkaz a poděkování za porod, i když 
to bylo před patnácti, dvaceti lety, tak 
jsem byla dojatá. Ale nemyslete, žád-
ná plačka rozhodně nejsem,“ uvádí se 
smíchem.

Dnešní
moderní porody

Kolik dětí Ivana Lelkesová při-
vedla na svět, přesně neví, ale k pěti 
tisícům to jistě bude. Tuto práci 
dělá třicet let, a porodnictví se prý 
hodně změnilo. Třeba v tom, že se 

Na svět přivedla přes pět tisíc miminek

Za prvních osm měsíců letošního 
roku se v porodnici novoměstské 
nemocnice narodilo skoro o devade-
sát dětí více než loni. 

Zatímco v roce 2017 se v období 
od začátku roku do 31.8. narodilo 
539 dětí, letos je to za stejné období 
627 dětí. Novoměstská nemocnice 
tak zažívá baby boom.

„ten velký nárůst jistě ovlivňuje fakt, 
že k nám jezdí maminky z Poličska a 
tišnovska, což dříve nebývalo,“ vysvět-
luje jeden z důvodů velkého počtu 
porodů staniční sestra novoměst-
ských porodních sálů Jitka Vařáková. 

Je zajímavé, že nejvíce dětí se naro-
dilo ve dnech 7. a 8. srpna. Za dva 

dny tu přivedli na svět 14 dětí. „to 
jsme měly opravdu plné ruce práce, 
v průměru se totiž narodí tak dvě tři 
děti denně,“ směje se Jitka Vařáková. 
Vzpomíná ale na ještě větší rekord 
- z 28. prosince 2002. Tehdy přišlo 
během dvanácti hodin na svět 10 
dětí. -red-

Novoměstská porodnice 
zažívá baby boom

Dejme dětem rodinu
Na přednášku o adopci a pěs-

tounské péči s názvem Dejme 
dětem rodinu, zve Family Point 
Žďár nad Sázavou. 

Koná se 23. 10. od 9.30 v sídle 
Family Pointu, 4. patro poliklini-
ky. Vstup je volný. -red-

maminky aktivně podílejí na pláno-
vání porodu. 

„Přinesou si porodní plány, a ty se 
většinou při prvních pravidelných 
kontrakcích hroutí jako domečky z 
karet. Porod si neumíme představit, 
dokud jej nezažijeme na vlastní kůži,“ 
uvádí asistentka.

Více se používají alternativní 
metody u porodu, a na sále jsou pří-
tomni tatínci. Porod je o důvěře, 
komunikaci a trpělivosti. Někdy si 
prý ale maminky poradit nenecha-
jí, a je to škoda. „Já vím, že kdyby 
poslechly, proběhlo by to mnohem 
hladčeji. Je to na nich…,“ konstatuje.

Na porodním sále je doma i pořád-

ná dávka dojetí. Někdy tu radostí 
pláčou i tatínci, a na měkko může 
být i personál. „Najednou vidíte lás-
ku, když se tatínek skloní nad své čer-
stvě narozené dítě a maminku,“ říká 

asistentka. Ty pocity se prý těžko 
popisují…

Tatínek u porodu
v plavkách

Na porodním sále se odehráva-
jí i veselé příhody. Třeba když měli 
nedávno rodičku ve sprše, a sestřič-
ka ji šla zkontrolovat. 

„Zjistila jsem, že je tam s ní i tatí-
nek. V tu chvíli nevíte, co bude násle-
dovat. Jednou jsem tam totiž nachyta-
la úplně nahého chlapa. Byl to šok pro 
nás oba. Ale byl to hezkej chlap…, 
směje se porodní asistentka 

Tentokrát byl ale partner rodičky 
připraven, byl oblečený do plavek… 
V nich provázel ženu i při vlastním 
porodu. Převlékl se až při odchodu 
domů. „Bylo to úsměvné, ale na dru-
hou stranu byl skvělou oporou rodičce, 
a nebojím se říci, že jednou z těch nej-
lepších, co jsem kdy zažila. Bude to jis-
to jistě skvělej táta,“ míní praktička.

Původně se po gymnáziu hlásila 
na medicínu, ale nevyšlo to. Ivana 
Lelkesová prý ani nezkoušela odvo-
lání a rovnou se přihlásila do Brna 
na obor porodní asistentka. „Ani 
jednou jsem svého rozhodnutí nelito-
vala. tahle práce je mojí srdíčkovou 
záležitostí,“ říká žena, která letos v 
červenci oslavila padesátku.  -lko-


