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Vážená paní, 
 
v  následujících dnech budete přijata na naše oddělení k porodu. Veškerý personál gynekologicko-

porodnického oddělení se bude snažit, aby Váš porod s následnou hospitalizací proběhl bez problémů a  

k Vaší spokojenosti. 

K přijetí se dostavte na porodní sál v 6. nadzemním podlaží budovy L. Není nutné se předem telefonicky 
ohlásit. Doprovod k porodu je možný, ke vstupu na porodní sál je vhodné mít vlastní přezůvky. 

Pokud u nás nebyla před porodem provedena Vaše registrace, je potřeba si k porodu přinést: 

- platný průkaz totožnosti; 

- platný průkaz zdravotního pojištění (nebo jiný platný doklad o zdravotním pojištění); 

- těhotenský průkaz; 

- oddací list (neověřená kopie) - vdané rodičky;   

- potvrzení zápisu otcovství (originál) - svobodné rodičky; 

 

Budeme také potřebovat vědět adresu a telefon dětského lékaře, kde bude Vaše dítě registrováno. 

 
Doporučené potřeby pro rodičku: 

- hygienické pomůcky, např. toaletní papír, mýdlo, hřeben, kartáček a pasta na zuby; 

- přezůvky (vhodné jsou s protiskluzovou podrážkou); 

- ručníky (minimálně  2ks); 

- hygienické vložky; 

- vložky do podprsenky; 

- podprsenku pro kojící matky; 

- jednorázové porodnické kalhotky; 

      
Doporučené potřeby pro dítě: 

- jednorázové pleny; 

- vlhčené ubrousky; 

- přebalovací podložky; 

- mast k ošetření kůže dítěte (např. Bepanthen); 

 
Z hygienických důvodů Vám bude na oddělení zapůjčena noční košile, župan můžete používat vlastní.  

Pro dítě můžete během hospitalizace používat vlastní kosmetiku a prádlo, veškeré pomůcky ke kojení Vám 

budou zapůjčeny. 

Doporučujeme nechat doma cenné věci, šperky nebo větší finanční obnos.  

V nemocniční lékárně je možnost zakoupit zdravotnický materiál a hygienické potřeby. 

Bufet je umístěn v suterénu nemocnice. Ve vstupní hale nemocnice jsou umístěny automaty na 

občerstvení. 

 
Prosíme, abyste si před přijetím k hospitalizaci připravila odpovědi na následující otázky: 

1. Chcete být informována o svém zdravotním stavu? 

2. Souhlasíte s uvedením svého jména a příjmení v seznamu hospitalizovaných pacientů na chodbě 
oddělení? (informace pro Vaše návštěvy o tom, na kterém pokoji jste hospitalizována) 

3. Souhlasíte, aby se na poskytování zdravotní péče o Vás podíleli studenti zdravotnických oborů a 
aby mohli nahlížet do Vaší dokumentace? 

4. Souhlasíte s nahlížením kontrolních orgánů do Vaší zdravotnické dokumentace? (např. pracovníci 
Krajské hygienické stanice, externí auditoři…) 

5. Souhlasíte s uchováním Vašich audiovizuálních záznamů (např. RTG snímek, fotografie)  
v elektronické podobě? 
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6. Určete osobu, která za Vás může rozhodnout o poskytnutí zdravotních služeb v době, kdy Vám to 
Váš zdravotní stav nedovolí. 

7. Určete osoby, které můžeme informovat o Vašem zdravotním stavu a které mohou nahlížet do Vaší 

zdravotnické dokumentace, případně si pořídit výpis nebo kopii. 

Upozorňujeme, že v případě, že chcete poskytnout informace pouze v omezeném rozsahu, 

budeme nuceni se Vás znovu dotazovat před každým podáním další informace na Váš souhlas. 

Připravte si prosím jméno, příjmení, bydliště a telefonní kontakt této osoby. 

 
Na našem oddělení jsou pro Vás na vyžádání za úhradu dle platného ceníku nemocnice k dispozici 

vyhrazené jednolůžkové pokoje (vždy dva pokoje mají společné sociální zařízení). 

Na všech pokojích je možnost za poplatek připojení k internetu a vlastního nebo zapůjčeného TV přijímače. 

 
Doporučená návštěvní doba na oddělení je denně od 14:00 hod do 17:00 hod, mimo tuto dobu jsou 

návštěvy možné pouze po domluvě se zdravotnickým personálem. Po operačním ukončení porodu nejsou 

v den operace návštěvy vhodné. 

Prosíme návštěvy, aby respektovaly aktuální provozní omezení. 

Květiny pro pacientky jsou zakázány. 

 

Předpokládané propuštění z porodního oddělení (den porodu/operace se nepočítá): 

rodičky po spontánním porodu  3. den 

rodičky po císařském řezu  5. den 

 

Délka hospitalizace se může změnit dle Vašeho aktuálního zdravotního stavu nebo zdravotního stavu 

dítěte. Propuštění probíhá obvykle v dopoledních hodinách. 

 

Poplatky za služby dle ceníku služeb je možno uhradit: 

 v hotovosti - na pokladně ve vstupní hale nemocnice  

 bezhotovostně  -  převodem na účet nemocnice (platební kartou na pokladně nebo na  

  základě vystaveného daňového dokladu) 

 

Ceník služeb je k dispozici na adrese http://www.nspiv.cz/informace-pro-pacienty/cenik-sluzeb.htm 

 
Po vyúčtování poplatků za služby obdržíte propouštěcí zprávu pro Vašeho gynekologa. 
 

Každý druhý a poslední čtvrtek v měsíci od 15:00 hod se můžete zúčastnit bezplatného předporodního 

kurzu spojeného s prohlídkou porodních sálů a porodního oddělení. Na kurz je nutné se objednat 

telefonicky nebo emailem u vrchní sestry. 

 
Telefonní kontakty: 

porodní sál:    546 439 487 

gynekologicko – porodnické oddělení: 546 439 484 

novorozenecké oddělení:  546 439 489  

ambulance porodního sálu:  546 439 488  pondělí – pátek  7:00-15:00 hod 

vrchní sestra: 546 439 482  e-mail:   stetinova@nspiv.cz 

 

Za respektování těchto pokynů děkuje vedení gynekologicko - porodnického  oddělení. 
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