INFORMACE
PRO NASTÁVAJÍCÍ

MAMINKY

PORODNICE NYMBURK

Milé

MAMINKY

pro naši vzájemnou spolupráci v nastávajícím období plného radostného očekávání, jsme pro vás vytvořili
soubor informací, které by vám měli pomoci se lépe zorientovat.
Porodnice Nymburk poskytuje odbornou péči rodičkám a novorozencům od 35. týdne těhotenství. Péče
je založena na vzájemmné spolupráci, respektu, vnímání vašich potřeb a požadavků.
Naším cílem je vytvořit pro vás bezpečné, rodinné, pečující prostředí, které vám plynule umožní vstoupit
do světa mateřství a rodičovství.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
• oddělení GPO

325 505 253

• porodní sál

325 505 254

• těhotenská poradna - k objednání

325 505 257, 253

• registrace k porodu – elektronicky:

http://portal.nemnbk.cz:8081/portal/gyn/web/formular.php
kontaktujte nás v 34. - 35. týdnu těhotenství, uveďte: jméno,
příjmení, délku těhotenství, adresu, e-mail, telefon – budeme
Vás kontaktovat do 2 prac. dnů a domluvíme podrobnosti.

• novorozenecké oddělení:

325 505 256

• dětská pohotovost:

325 505 266

• předporodní kurzy:

hlavní koordinátorka, e-mail: janahackelova@seznam.cz,
uveďte: jméno, příjmení, e-mail, telefon, aktuální týden těhotenství. O zařazení do kurzu budete obratem informováni

• cvičení pro těhotné
s nácvikem dýchání a relaxace:
• těhotenská jóga od 13. týdne
těhotenství:

janahackelova@seznam.cz,
Kde? Fitness Nymburk M-Club, zimní stadion Nymburk

VRancakova@seznam.cz,
Kde? Easy Dance, Malé Valy 303, Nymburk

Kde najdete porodnické oddělení?: budova A, II. patro (od 18.00 - 6.00 hod přicházíte na příjem, vyšetření přes
recepci)

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
Prohlídku porodního sálu v délce trvání max. 30min. - seznámíte se s prostředím porodnice.
S průběhem příjmu k porodu, péčí při porodu, s poporodní péčí. Je vhodné pro ženy, které chtějí vidět
prostory a nahlédnout do atmosféry oddělení. Doporučujeme plánovat prohlídku o víkendu, kontaktujte
nás v so, ne na tel. 325 505 253 přibližně kolem 9.00 - 11.00 hodiny dopoledne, se službu mající porodní
asistentkou domluvíte čas setkání.
ZDARMA
Individuální setkání párů s porodní asistentkou v délce trvání 1,5 – 2 hod, obsah: Získáte souhrn
komplexních, kvaliﬁkovaných, podrobných informací od porodní asistentky, která odpoví na všechny
otázky, které vás zajímají v souvislosti s těhotenstvím, porodem, poporodní péčí. Bude provedena prohlídka porodních sálů, oddělení, sepsání osobních údajů a naplánování další péče.
dle ceníku NN 1000,- Kč Kontak: janahackelova@seznam.cz
Kineziotaping - trápí vás bolesti zad v těhotenství? Pružné barevné pásky poskytnou stabilitu a oporu
kloubům, svalům v těhotenství a uleví vám od bolesti. Objednejte se na RHB oddělení tel. 325 505
300
služba není hrazena zdravotní pojišťovnou

Rezervace nadstandardního pokoje hlaste při přijetí k porodu, pokud máte termín plánovaného
císařskho řezu, lze si pokoj zamluvit předem. Objednejte se: http://portal.nemnbk.cz:8081/portal/
gyn/web/formular.php. , budeme vás kontaktovat.
dle ceníku 800,- Kč/noc
V rámci rozšíření nadstandardních služeb pro těhotné ženy Vám nabízíme ultrazvukový záznam
Vašeho miminka ve formátu 3D/4D. Nejedná se o diagnostický ultrazvuk, ale pouze o pohled na Vaše
miminko. Velký podíl na úspěšnosti záznamu představuje poloha miminka a množství plodové vody.
Doporučujeme tento UZ v 25.-27.tý grav. Objednejte se: http://portal.nemnbk.cz:8081/portal/gyn/web/
formular.php. , budeme Vás kontaktovat.
UZ 3D/4D dle ceníku NN 400,- Kč (v případě záznamu na FLASH disk + 400,- Kč)
Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu v 36. - 38. tý grav., k růstové restrikci plodu dochází
v 5 - 10% těhotenství a může být příčinou 30 - 50% úmrtí plodu v děloze. Při vyšetření zjišťujeme odhadovanou hmotnost plodu a průtoky v cévách vyživující plod i placentu. V případě zjištění růstové restrikce
plodu navrhujeme optimální prenatální péči a strategii ukončení těhotenství.
lze se objednat tel. 325 505 257 dle ceníku NN 500,- Kč
Konzultace laktačního poradenství na oddělení novorozenců. Volejte 325 505256.

KDY MÁM PŘIJET DO PORODNICE?
· při odtoku plodové vody (vezměte si vložku k zachycení plodové vody)
· pokud začnete krvácet (blížící se porod se může ohlásit špiněním nebo odchodem hlenu
s krví, oznamuje pouze, že se dítě narodí zpravidla do 2 - 3 dnů, je normální pokud po vyšetření u gynekologa, či po styku lehce zašpiníte)
· nastanou pravidelné děložní stahy (nepříjemné tvrdnutí břicha), které zesilují, zkracuje se
interval mezi nimi k 5 minutám, nutí maminku měnit polohu těla
· necítíte pohyby
· máte-li jakékoliv pochybnosti ohledně pohybů miminka (hýbe se málo, neobvykle moc)
Přijeďte kdykoliv, budete-li mít jakékoliv pochybnosti, nebudeme se zlobit, rozumíme Vám, věříme Vaší intuici.

CO SI ZABALIT S SEBOU?

Balte přiměřeně velké zavazadlo, kufry nám připadají OK.

· DOKLADY: těhotenský průkaz s výsledky všech vyšetřeních provedených v těhotenství
občanský průkaz (nebo cestovní pas)
průkaz zdravotní pojišťovny
kopii oddacího listu (nemusí být úředně neověřená)
dotazník se jménem dítěte podepsaný oběma rodiči
svobodné maminky - Zápis o určení otcovství z matriky!
rozvedené maminky - Rozsudek o rozvodu
(jste-li cizinka: cestovní pas, povolení k pobytu, průkaz pojištění je-li manžel/otec dítěte
cizinec: cestovní pas, povolení k pobytu, průkaz pojištěnce, ověřený překlad oddacího listu
do českého jazyka)

· PRO MAMINKU:

léky v originálním balení, které trvale užíváte
toaletní potřeby: zubní pasta, kartáček, mýdlo, hřeben, sprch. gel
vhodné oblečení: noční košile vhodná ke kojení, kojící podprsenka, 2 ručníky, osuška,
župan

jednorázové potřeby: porodnické vložky, vložky do podprsenky
síťované kalhotky vel. XL (zdrav. potřeby)
kompresní punčochy - máte-li křečové žíly a u maminek k plánovanému císařskému
řezu!!! (prevence tromboembolické nemoci, zakoupíte ve zdrav. potřebách)

nafukovací plavací kruh
omyvatelné přezůvky
· PRO MIMINKO:

· PRO PARTNERA
DOPROVOD:

· NA CESTU DOMŮ:

balení jednorázových plen
vlhčené ubrousky
ponožky pro novorozence – 2 páry
textilní pleny – 5 ks (k obkladům prsou při nástupu laktace)
omyvatelné přezůvky
lehké, pohodlné oblečení
autosedačku Vám přiveze partner až v den propuštění!
K porodu ji s sebou neberte :-)

NĚKOLIK PRAKTICKÝCH INFORMACÍ:
· Nedoporučujeme brát s sebou větší ﬁnanční hotovost, šperky, cennosti.
· Konzultujte s námi Vaše porodní přání v průběhu registarce k porodu.
· V průběhu porodu lze dle zájmu využít: aromaterapii, hydroterapii, masáže, muzikoterapii, gymnastické
míče, ukážeme Vám různé úlevové polohy, v případě Vašeho zájmu lze využít tlumení bolesti těmito způsoby: analgetiky, spasmolytiky, epidurální analgezií, paracervikálním blokem, možností podání Entonoxu
· Po porodu podporujeme bonding novorozence.
· Novorozenci jsou dle stavu v péči svých maminek od prvního možného okamžiku.
· Pokud má tatínek zájem, může přestřihnout po dotepání pupeční šňůru miminka.
· V průběhu porodu může Váš doprovod pořizovat fotograﬁcký záznam.
· Umožňujeme vydání placenty k soukromým účelům.
· Možnost pobytu otce na nadstandardním pokoji s matkou.
· V případě císařského řezu je maminka po operaci v péči sestřiček oddělení šestinedělí, dle zdravotního
stavu matky a dítěte je umožněn časný kontakt novorozence s matkou bezprostředně po operaci.
· Dle doporučených postupů propouštíme novorozence po uplynutí 72. hodin po porodu, maminky
po císařském řezu odchází obvykle s miminkem 3 - 5. den.
· V den propuštění získáváte propouštěcí zprávu o Vás a Vašem děťátku, miminko je objednané
ke screeningovému vyšetření UZ ledvin, které probíhá v ambulanci dětské pohotovosti. Pokud
se nemůžete dostavit, přeobjednejte se.
tel. 325 505 256
· Do 24 hodin od propuštění se hlaste s miminkem u dětského lékaře, který přebírá miminko do své péče.
Žádná žena si nezaslouží mít na tyto jedinečné chvíle špatné vzpomínky, cílem celého našeho
kolektivu je, abyste u nás cítila zázemí, bezpečí, vnímala pocit důvěry a mohla se plně soustředit
na svůj porod. Nabízíme Vám naši podporu v poporodním období a v péči o Vaše miminko.
V případě zvýšeného epidemiologického rizika šíření nozokomiálních nákaz, jsme povinni respektovat
nařízení vlády, doporučení OHES a přizpůsobit tak provoz oddělení a ostatní aktivity.

