
Kdy a jak se registrovat k porodu? 
Odpověď: https://www.facebook.com/notes/porodnice-roudnice-nad-labem/registrace-k- 
porodu-v-roudnici/1089791134414143 

 
Kam se přihlásit do těhotenské poradny, když už mě obvodní 
gynekolog předává do péče porodnice? 
Odpověď: Obvodní gynekolog má v dnešní době mnoho možností, jak postupovat v péči o 
těhotnou. 
1) Může tedy rodičku předat do péče naší těhotenské poradny ihned po 36. týdnu nebo 
kdykoliv později. Těhotná se pak musí objednat do naší těhotenské poradny (tel. 416 858 
477) a dochází posléze na pravidelné kontroly do těhotenské poradny, která se nachází v 
1.  patře polikliniky, dle času objednání. 
2) Může rodičku předat do péče až po samotném termínu porodu, postup je pak stejný jako v 
bodě 1. 
3) Výjimečně si rodičku ponechá po celou dobu a k nám poté žena přichází pouze k porodu 
po předchozí registraci. 
4) V ojedinělých případech může předat rodičku do péče bez ohledu na týden těhotenství, 
postup opět stejný jako v bodě 1. 
 

Jaký je rozdíl mezi registrací k porodu a registrací do těhotenské 
poradny vedené lékařem z porodnice? 
Odpověď: 
1) Registrace do porodnice probíhá na porodnici, jde o vyplnění dokumentace k porodu, 
nejedná se o žádné těhotenské kontroly. 
2) Registrace do těhotenské poradny se provádí po předání obvodního gynekologa do naší 
péče. Těhotenské poradny dále pak pokračují v naší ambulanci v 1. patře polikliniky, 
objednat se můžete na tel. 416 858 477. 
 

Jak se k Vám dostanu? 
Odpověď: 
1) Na porodnici se dostanete přes hlavní vchod polikliniky, kde Vám poradí paní recepční, 
která je k dispozici nepřetržitě. Porodnice sídlí ve 2. patře. 
2) Těhotenská poradna sídlí v 1. patře polikliniky. 
 

Za jakých okolností bych měla přijet do porodnice? 
Odpověď: 
a) když odteče plodová voda 
b) když máte pravidelné kontrakce po 5 minutách 
c) když krvácíte 
d) když cítíte nezvykle prudké pohyby nebo pohyby necítíte 
e) když máte doporučení k hospitalizaci z jakéhokoliv důvodu. 
 

Co si s sebou mám zabalit do porodnice? 
Odpověď: Tašku do porodnice byste měla chystat s předstihem, nejlépe již ve 36 týdnu 
těhotenství. S sebou budete potřebovat následující nezbytnosti: těhotenský průkaz, průkaz 
pojištěnce, prohlášení o jménu dítěte (pokud jste jej neodevzdala při registraci), domácí 
obuv, noční košile (k porodu volnou krátkou, po porodu rozepínací pro pohodlné kojení), 
spodní kalhotky (nejlépe síťové, možno koupit u nás, kus/30 Kč), hygienické vložky 2× balení 
(možno zakoupit i u nás, balení 30 Kč), kojenecké podprsenky 2×, ručníky, toaletní potřeby, 
vložky do podprsenky, župan. 
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Co si mám zabalit pro miminko s sebou do porodnice? 
Odpověď: Pro miminko si do porodnice zabalte jednorázové přebalovací podložky, vše 
ostatní je na porodnici k dispozici. Nezapomeňte si přichystat výbavu pro miminko na cestu 
domů, kterou Vám tatínek, případně osoba, která Vás bude vyzvedávat, přiveze i s 
autosedačkou. 
 

Kdo může být se mnou u porodu a budu za to něco hradit? 
Odpověď: Po celou dobu porodu s Vámi můžou být přítomny i 2 osoby, za přítomnost u 
porodu se nehradí žádná částka. 
 

Je proškolení k porodu pro doprovod povinné? 
Odpověď: Proškolení k porodu není povinné, jen doporučované. Vhodná doba pro 
proškolení je v období 34. týdnu – 36. týdnu. U nás probíhá formou prohlídky porodnice 
každý pátek (mimo svátků) v 16.:00 hodin. 
 

Kdy a kde mohu absolvovat předporodní kurz? 
Odpověď: https://www.facebook.com/notes/porodnice-roudnice-nad-labem/předporodní-
kurzy/1089774197749170  
Na stránkách naleznete vždy aktuální datum kurzu, do kterého je možné se přihlásit. 
 

Může se mnou tatínek na předporodní kurz? 
Odpověď: Nikoliv. Předporodní kurz je určen maminkám. Kurz je limitován místem a z 
dlouholeté zkušenosti víme, že maminky jsou bez tatínků více uvolněné, nestydí se zeptat na 
to, co je zajímá. Pro tatínky pořádáme prohlídky porodnice: 
https://www.facebook.com/notes/porodnice-roudnice-nad-labem/prohlídky-
porodnice/1405043539555566/ 
 

Jak si mám rezervovat nadstandard? 
Odpověď: Při registraci k porodu uvedete, že máte zájem o NDST, přičemž asistentka si 
Váš zájem zaznamená. Při příjmu k porodu Vám bude posléze NDST nabídnut, bude-li 
volný. V případě obsazení všech NDST pokojů budete první v pořadí po jeho následném 
uvolnění. 
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