Nadstandardní pokoje na oddělení matek po porodu:
Na našem oddělení jsou Vám k dispozici dva jednolůžkové nadstandardně
vybavené pokoje (chladnička, TV, varná konvice). Denní poplatek za pobyt
na tomto pokoji je dle platného ceníku NPK a.s., Chrudimské nemocnice.
Návštěvy Vašich příbuzných na tomto pokoji jsou možné denně od 10,00 do
20,00 hodin.
Sociální pomoc:
Pomoc sociálně potřebným klientům při řešení jejich osobních problémů
zajišťuje zdravotně-sociální pracovnice nemocnice, informace v případě
Vašeho zájmu poskytne personál našeho oddělení.

Pokud se u Vás po propuštění domů vyskytnou potíže (teplota, krvácení,
problémy s prsy), kontaktujte Vašeho gynekologa.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Chrudimská nemocnice
Václavská 570,537 27 Chrudim
IČO: 275 20 536

Porodnické oddělení
Informace pro nastávající
maminky

Naše oddělení nabízí „Besedy pro těhotné s prohlídkou porodních sálů“.
V případě zájmu se hlaste na emailu: porodnibesedy.chn@nempk.cz

Věříme, že budete s péčí na našem oddělení spokojeny. Veškeré
náměty a připomínky k naší práci rádi uvítáme. Můžete nám je sdělit
v dotazníku, který obdržíte na oddělení, nebo přímo primáři oddělení
či vrchní sestře.
Primář gynekologicko - porodnického oddělení:
MUDr. Tomáš Pavlíček
Telefon: 469 653 440
Email: tomas.pavlicek@nempk.cz
Vrchní sestra gynekologicko - porodnického oddělení:
Barbora Dostálková, DiS.
Telefon: 469 653 442
Email: barbora.dostalkova@nempk.cz
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Vážená paní, slečno,
jsme rádi, že jste si vybrala právě naši porodnici. Abychom Vám
usnadnili orientaci v tom, co potřebujete k přijetí do porodnice a během
pobytu, připravili jsme pro Vás tyto informace:
Do porodnice přijeďte ihned po odtoku plodové vody, krvácení nebo
při pravidelných děložních stazích.
K porodu se nemusíte registrovat!
K porodu Vás mohou doprovázet maximálně dvě libovolné osoby,
které jsou Vám blízké, starší 18-ti let. Za porod s doprovodem se
neplatí.
Během porodu je možné využít epidurální analgézii dle ordinace lékaře a
Vaší žádosti. Tato služba je bezplatná a dostupná 24 hodin. Dále můžete k
tlumení bolestí při porodu využít inhalační analgezii – Entonox,
aromaterapii, hydroterapii. Informujte se na porodním sále.
Při pobytu v porodnici je možnost používat mobilní telefon, notebook, atd.
Květiny na oddělení po porodu z hygienických důvodů nesmí být!
Mějte ostříhané a případně odlakované nehty na rukou!!!
Další praktické informace k porodu najdete na adrese:
http://chrudim.nempk.cz/informace-pro-nastavajici-maminky
Telefonické spojení:
Spojovatelka nemocnice
469 653 111
Příjmová ambulance
469 653 443
Porodnické oddělení - porodní sál
469 653 444
- oddělení matek po porodu
469 653 451
Objednávání na CTG monitoring (kardiotokograf) 469 653 451
Příjem do nemocnice:
Při příchodu v pracovní dny do 14,30 hodin se hlaste na gynekologickém
příjmu v přízemí nemocnice. V mimopracovní době se ohlaste u pracovnice v
příjmové kanceláři v přízemí (vestibul hlavní budovy).
Co potřebujete do porodnice:
▪ Průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
▪ Těhotenskou průkazku (se všemi přílohami)
▪ Průkazku zdravotní pojišťovny
▪ Prohlášení o jménu dítěte
▪ Oddací list nebo Zápis o určení otcovství (žádáte-li o příjmení dítěte
po otci, je nutno to včas před porodem vyřídit na matrice a přinést
příslušný dokument

Osobní věci: Nenoste velké sportovní tašky, ale raději několik menších,
skladnějších (igelitové tašky) s osobními potřebami a:
▪ ručníky, toaletní papír, hygienické dámské porodnické vložky
(obyčejné, zakoupíte v lékárně), čisté přezůvky – nezapomeňte na
přezůvky pro doprovod, dále dvoje pružné síťované kalhotky
(zakoupíte v nemocniční lékárně).
▪ doporučovaný přípravek na vyprázdnění střev místo nálevu – lze
zakoupit přímo na porodním sále – cena dle platného ceníku NPK
▪ čaj pro kojící matky
▪ můžete používat vlastní elektrospotřebiče (fén, nabíječka, notebook)
– za minimální poplatek dle platného ceníku
Pro své miminko:
▪ jednorázové plenkové kalhotky (další Vám podle potřeby mohou
přinést návštěvy)
▪ dětské vlhčené ubrousky
▪ bačkorky (ponožky), čepičku
▪ pokud chcete, můžete si donést i vlastní oblečení a zavinovačku,
možno používat vlastní kosmetiku na miminko
Až v den propuštění si nechte pro miminko přinést:
- Zavinovačku, košilku nebo body, kalhoty či dupačky, kabátek a čepičku
- V zimním období přidejte: vlněnou soupravičku, dečku, nánožník (fusak)
Cennosti:
Neberte si s sebou šperky, vkladní knížky ani větší obnosy peněz. Pokud
nevyužijete případného uložení Vašich cenností do trezoru, za jejich
uložení na pokoji nemůžeme ručit.
Mobilní telefon, rádio a televizi a další elektroniku mějte během vizit a
v průběhu vyšetřovacích a léčebných procedur vypnuté. Wi-Fi zdarma.
Kouření:
Kromě vyhrazených míst je zakázané v celém areálu nemocnice!!!
Návštěvy:
Doporučené návštěvní hodiny, kdy Vás mohou Vaši příbuzní a blízcí navštívit
pondělí – pátek
15,00 – 17,00 hodin
sobota, neděle, svátky 15,00 – 17,00 hodin
Prosíme o dodržování návštěvních hodin, neboť tak je nejméně
narušen provoz oddělení.
Mimo návštěvní hodiny není možný vstup na pokoje z důvodu
zachování soukromí dalších maminek.

