
Informace pro nastávající maminky

P O RO D N I C E

Průvodce porodnicí



Milá nastávající maminko,

dovolte mi, abych Vám představil porodnici ve Frýdku-Místku. 
Naše porodnice je s počtem přes tisíc porodů ročně jednou 
z největších porodnic v Moravskoslezském kraji. Je držitelem 
certifikátu Baby Friendly Hospital a od roku 2017 je zapojena 
do projektu Přirozený porod v porodnici. Porody u nás pro-
bíhají i přes jejich velké množství v rodinné atmosféře. Náš 
erudovaný a vstřícný personál Vám bude při Vašem pobytu 
vždy oporou a vyjde Vám ve Vašich přáních maximálně vstříc. 
Během pohotovostní služby jsou přítomny vždy minimálně 
dvě porodní asistentky a dva lékaři.

Pokud se chcete s naší porodnicí a personálem před poro-
dem seznámit, máte tuto možnost každou středu na kurzu 
předporodní přípravy. Můžete také navštívit dny otevřených 
dveří, interaktivní předporodní kurzy, nebo využít individuální 
předporodní konzultace s našimi porodními asistentkami.

Naše služby pokračují i po porodu. Obdržíte od nás pamětní 
list pro Vaše miminko. Miminko si můžete nechat vyfotogra-
fovat profesionální fotografkou, která dochází na porodní 
oddělení. Fyzioterapeut Vám doporučí nejvhodnější popo-
rodní rehabilitaci. Toto spektrum služeb se v každé porodnici 
nenabízí. 



Snahou personálu je, abyste u nás během porodu i po něm 
byla maximálně spokojená a odcházela s rozhodnutím se při 
dalším porodu vrátit do naší porodnice. Pokud budete mít 
jakýkoliv dotaz nebo připomínku ke zlepšení služeb, neváhejte 
mě kontaktovat. 

MUDr. Martin Němec, MBA
Primář gyn. porodního oddělení
Nemocnice ve Frýdku-Místku
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Co byste
měla vědět 
před 
porodem?
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Cvičení pro budoucí maminky

Před zahájením cvičení je nutné poradit se se svým ošetřujícím gynekologem 
o vhodnosti pohybové terapie. Cviky, které se s námi naučíte, jsou doporučovány 
nejen k udržení kondice a přípravě k porodu, můžete je také využívat i následně 
v období šestinedělí. Lekce pro budoucí maminky vedou naše zkušené fyziotera-
peutky a probíhají každé pondělí od 15 a od 16 hodin v tělocvičně rehabilitačního 
oddělení v suterénu bloku A. V případě zájmu se objednávejte na tel: 558 415 545.
S sebou si vezměte cvičební úbor a pití. 

Interaktivní předporodní kurzy

Naše porodní asistentky si pro Vás ve spolupráci s paní Evou Kiedroňovou připravily 
velice zajímavý a jedinečný interaktivní předporodní kurz. Pořádá se v pondělky od 14 
hodin v seminární místnosti nemocnice v bloku E, 2. NP (nad nemocničním bistrem). 
Můžete navštívit buď jednotlivou lekci, nebo absolvovat všechny čtyři lekce za zvý-
hodněnou cenu. V případě zájmu se objednávejte na e-mail: perinova@nemfm.cz
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Rychlokurz přípravy k porodu

Nadále pořádáme také rychlokurz předporodní přípravy. Kurz je sestaven z před-
nášek, které se skládají ze tří tématických okruhů: 1) příprava k porodu a průběh 
porodu, 2) relaxační a úlevové polohy v první době porodní, 3) ošetření a péče 
o novorozence. Kurz se koná vždy ve středu od 13 hodin na porodním oddělení (blok 
C nebo B ve 3. patře). Během kurzu si budete moci také prohlédnout naše oddělení 
včetně porodního sálu. Jste vítány i v doprovodu partnera. Tento kurz je zdarma.

Dny otevřených dveří

Tato tradiční akce se koná několikrát ročně. Od našich lékařů, porodních asistentek 
a dalších spolupracovníků se zde dozvíte bližší informace o našem oddělení a po-
rodu. Součástí dne otevřených dveří je i prohlídka porodního oddělení a porodních 
sálů. Termíny konání akce jsou vždy zveřejněny na internetových stránkách naší 
nemocnice, facebooku a v místním tisku. Bližší informace o všech kurzech a akcích 
naleznete na našich internetových stránkách a facebooku porodnice.

Cvičení je pro těhotné 
ženy jednou z nejvhodnějších 
aktivit a zároveň příjemnou 
relaxací.
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Individuální předporodní konzultace 

Osobní konzultace porodního plánu a dotazů k období šestinedělí s porodní asis-
tentkou. Konzultace je spojena s prohlídkou porodního sálu a porodního oddělení 
Máte možnost zeptat se na cokoliv, co Vám není jasné a co chcete řešit v soukromí. 
Konzultace probíhají v úterý, čtvrtek a pátek od 13:00 do 14:30, jsou zdarma a jste 
vítána v doprovodu manžela či partnera.

V případě zájmu se objednávejte na e-mail: individualnikurzy@nemfm.cz

Právní poradenství

Nabízíme možnost právní konzultace ohledně dříve vyslovených přání a sestavení 
porodních plánů na vybraných akcích porodnice.
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Porodní ambulance

Pokud se rozhodnete rodit v naší porodnici, nemusíte se k porodu registrovat. Váš 
gynekolog Vás kolem termínu porodu předá do péče naší ambulance. Zde budou 
probíhat kontroly do porodu. Ambulance je moderně vybavená. Její součástí je i 3D 
ultrazvukový přístroj s možností pořízení 3D fotografie plodu.

Pro Váš komfort nabízíme možnost telefonického objednání k vyšetření na přesný 
čas, nebo online objednávací systém.

Ambulance se nachází ve 3. NP vchod B.

K vyšetření se můžete objednat na tel: 558 415 731.
Nově můžete využít online objednávací systém na portálu MSK
E-Health https://e-health.msk.cz
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Když
miminko
přichází
na svět
Informace o tom, zda směřovat na porodní ambulanci 
nebo na porodní sál, najdete na konci brožury 
v důležitých kontaktech.

11Průvodce porodnicí
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Přítomnost tatínka 
u porodu, nebo jiné 
blízké osoby, je pro nás 
samozřejmostí. 

Co s sebou do porodnice? 

DOKLADY
Těhotenská průkazka, občanský průkaz + průkaz pojištěnce, prohlášení k naro-
zení dítěte, kopii oddacího listu (u sezdaných párů), u nesezdaných párů zápis 
z matriky o určení otcovství a příjmení dítěte, rozvedené ženy: pokud se dítě 
narodí ve lhůtě 300 dnů od rozvodu - rozsudek soudu s vyznačením právní 
moci. Všechny formuláře jsou ke stažení na web stránkách Nemocnice ve Frýd-
ku-Místku, p.o. v sekci Porodnice pod odkazem Dokumenty ke stažení.

VĚCI OSOBNÍ POTŘEBY
Přezůvky, vložky, toaletní potřeby, ručníky, mateřskou podprsenku, vložky do
podprsenky, mast na bradavky, noční košili, jednorázové porodnické kalhotky,
láhev neperlivé vody.

MIMINKO
Balík jednorázových plen, vlhké ubrousky, oblečení pro miminko na cestu domů, 
zavinovačku. Po porodu nabízíme možnost obléci novorozence do nemocnič-
ního oblečení. Můžete však využít i oblečení vlastní. Pleny neposkytujeme. 
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TATÍNEK, DRUHÁ DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBA
Přezůvky, svačina, tekutiny.

Porodní sál

Na porodním sále, který byl kompletně zrekonstruován a otevřen v lednu 2019, 
se nacházejí tři nadstandardně prostorné porodní boxy a operační sál k prová-
dění císařských řezů. Na všech porodních boxech je vyhřívací pult k ošetření 
novorozence. K pohodlí a navození příjemné domácí atmosféry je součástí 
každého porodního boxu pohodlná pohovka, HI-FI soustava, aromalampa, 
abstraktní obrazy od akademické malířky Ireny Stanislavové, vlastní sociální 
zařízení, moderní porodní polohovací lůžko, balón, polohovací vak a porodní 
stolička. Na jednom porodním boxu se nachází hydromasážní vana a porodní 
systém Multitrack. Součástí porodního sálu je předporodní pokoj, který je určen 
ke sledování budoucích maminek při odtoku plodové vody a jiných stavech.

Příjem k porodu se nachází ve 3. NP vchod D.
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Maminky zde mají k dispozici vlastní sociální zařízení, balóny, polohovací vaky 
a televizi. Každý porodní box je vybaven vlastním sociálním zařízením, porodním 
polohovacím lůžkem, balónem, polohovacím vakem, porodní stoličkou a žebřina-
mi. Během porodu máte možnost poslechu vlastní hudby či využití aromaterapie. 
Samozřejmostí je bezplatná epidurální analgezie, případně za poplatek nabízíme 
inhalační anestézii Entonox (cena se řídí aktuálním platným ceníkem nemocnice).

Součástí porodního sálu je i předporodní pokoj, který je vyhrazen pro sledování 
budoucích maminek s odtokem plodové vody, nepřipravenými porodními cestami 
aj. I zde mají maminky k dispozici sociální zařízení, balóny, polohovací vaky, žebřiny 
a televizi.

Co nabízíme během porodu? 

Nabízíme Vám možnost rodit v soukromí a strávit celý porod s partnerem. V případě 
Vašeho zájmu je možná přítomnost i druhé blízké osoby. Pokud porod probíhá ne-
komplikovaně a miminko je po porodu zcela v pořádku, je samozřejmostí bonding.

V průběhu porodu 
můžete využít masážní 
vanu.
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Při neakutním císařském řezu je možná přítomnost jedné doprovázející osoby 
na operačním sále a bonding.

Nabízímé bezplatnou epidurální analgezie po 24 hodin denně. Za poplatek mů-
žete využít inhalační anestézii Entonox (cena se řídí aktuálním platným ceníkem 
nemocnice). V případě Vašeho zájmu nabízíme možnost odběru pupečníkové 
krve a tkáně pupečníku. Spolupracujeme se společnostmi Cord Blood Center CZ 
a Národní centrum tkání a buněk. Po porodu zůstanete dvě hodiny pod dohledem 
na porodním sále. Poté Vás převezeme na porodní oddělení. Pokud porod probíhá 
nekomplikovaně a miminko je zcela v pořádku, budete ho mít po celou dobu u sebe. 

Po porodu zůstanete ještě další dvě hodiny pod dohledem odborníků na porodním 
sále. Poté Vás převezeme na oddělení šestinedělí. Pokud porod probíhá nekompli-
kovaně a miminko je zcela v pořádku, budete ho mít po celou tuto dobu u sebe.
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Důležitá
je i péče 
po porodu

17Průvodce porodnicí
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Porodní oddělení

Porodní oddělení je místem, kde se maminka zotavuje po porodu, naučí se správně 
pečovat o miminko, přikládat ho k prsu a kojit.

Naše oddělení prošlo v roce 2016 kompletní rekonstrukcí. Pokoje jsou moderně 
a účelně vybaveny. Všechny pokoje jsou maximálně dvoulůžkové a jsou vybaveny 
vlastním sociálním zařízením, televizí a bezplatnou WI-FI sítí. K dispozici jsou dva 
nadstandardní jednolůžkové pokoje.

Váš manžel či přítel má za poplatek možnost zůstat s Vámi na pokoji po celou dobu 
Vaší hospitalizace. Cena za nadstandardní pokoj se řídí platným ceníkem Nemocnice 
ve Frýdku-Místku p.o. uvedeným na www.nemfm.cz.

Návštěvy na porodním oddělení jsou možné po domluvě
s personálem od 8 do 20 hodin. 
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Po porodu Vaše miminko 
vyšetříme na přítomnost 
vrozených vad.

Porodem naše služby nekončí

Na památku Vám věnujeme pamětní list s časem narození, váhou a mírou Vašeho 
miminka. Tento pamětní list nakreslila akademická malířka Irena Stanislavová. 
Na Vaše přání do něj můžeme otisknout nožku Vašeho miminka.

V případě Vašeho zájmu máte možnost pořízení fotografie Vašeho dítěte profesi-
onálním fotografem přímo na našem oddělení.

Po porodu Vás navštíví fyzioterapeutka, která Vám nabídne možnost poporodního 
cvičení a posílení pánevního dna.

Maminky s těhotenskou cukrovkou navštíví diabetoložka, která provede laboratorní 
vyšetření a doporučí další dietní režim a kontroly.

V případě potřeby může mamince poradit sociální pracovnice.
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Kojení

S pomocí našeho personálu jistě úspěšně zvládnete i kojení. Pro maminky, které již 
opustily porodnici a potřebují s kojením poradit, je určena naše Laktační poradna. 
Volat můžete nepřetržitě na tel: 558 415 430.

Novorozenecké oddělení 

Novorozenecké oddělení je pracoviště I. typu. To znamená, že je určeno především 
pro donošené, případně lehce nedonošené, novorozence s nezávažnými kompli-
kacemi. Oddělení se dělí na dvě části - observační box a rooming-in. Obě se 
nacházejí na oddělení šestinedělí. Observační box je vybaven moderní přístrojovou 
technikou ( inkubátory, fototerapie), sloužící ke zvládnutí případných poporodních 
komplikací. V rámci rooming-in jsou děti v postýlkách s monitory dechu umístěny 
na pokoji společně s maminkami. Tímto systémem je zajišťován nejen nepřetržitý 
kontakt matky s novorozencem, ale především je umožněn rychlejší nácvik kojení 
a celkové péče o miminko. Pokud si však budete potřebovat po porodu odpočinout, 
rádi se o Vaše miminko postaráme. 
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V případě zájmu  
si už z porodnice můžete 
odnést profesionální fotku 
svého miminka.

Během pobytu na novorozeneckém oddělení děti absolvují všechna potřebná 
screeningová vyšetření k odhalení případných vrozených vad (metabolických, hor-
monálních, nemocí ledvin, kyčlí, sluchu a šedého zákalu). Nově je možno za poplatek 
nechat dítě vyšetřit i na vrozené vady imunity. Přítomnost matky u vyšetření je 
samozřejmostí.

Na novorozeneckém oddělení pracuje tým proškolených laktačních poradkyní, které 
jsou velmi ochotny pomoci maminkám s kojením a s nácvikem péče o novorozence. 
K dispozici mají široké spektrum pomůcek ke kojení včetně profesionální odsávačky 
mléka. Naším cílem je zahájit především časné kojení bez použití dudlíků či jiných 
šidítek. 



Důležité kontakty

Porodní sál - 3. patro vchod D
příjem k porodu, vyšetření při děložní činnosti nebo při odtoku 
plodové vody 24h denně
Tel: 558 415 740

Porodní ambulance - 3. patro vchod B
předporodní kontroly, plánované příjmy k vyvolání porodu 
a k císařskému řezu 
Tel: 558 415 731

Porodní oddělení - 3. patro vchod B a C 
Tel: 558 415 730

Novorozenecké oddělení - 3. patro vchod B a C
Tel: 558 415 430

Primář gynekologicko-porodního oddělení

MUDr. Martin Němec, MBA
Tel: 558 415 725
E-mail: nemecma@nemfm.cz

Primář dětského a novorozeneckého oddělení

MUDr. Sylva Gistingerová
Tel: 558 415 405
E-mail: gistingerova@nemfm.cz

Vrchní sestra gynekologicko-porodního oddělení

Bc. Eva Šprlová
Tel: 558 415 727,
E-mail: sprlova@nemfm.cz 

Staniční sestra porodního sálu

Irena Peřinová
Tel: 558 415 740
E-mail: perinova@nemfm.cz

Laktační poradkyně
Tel: 558415430



Online objednávací portál
https://e-health.msk.cz

Virtuální prohlídka porodních sálů
http://www.nemfm.cz/vp/index.html

Online internetová poradna
www.nemfm.cz/cz/online-poradna/

Internetové stránky oddělení
www.nemfm.cz/porodnice/

Najdete nás také na facebooku
Porodnice Frýdek-Místek.

www.nemfm.cz/porodnice/

Těšíme se na vás



Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, FRÝDEK
738 01 Frýdek-Místek

www.nemfm.cz

FuskovaM
Lístek s poznámkou
https://www.cekammiminko.cz/

FuskovaM
Lístek s poznámkou
https://www.cordbloodcenter.cz/




