
 

 

 

Klatovská nemocnice, a.s.  
Plzeňská 929  | 339 01 Klatovy 

klatovy.nemocnicepk.cz  
IČO: 263 60 527, fax: 376 312 496  

ambulance: 376 335 708 
oddělení šestinedělí 376 335 536 

porodní sál 376 335 521 
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Co do porodnice?  
 
                                                                               
Milé maminky,  
 
porodnické oddělení se nachází se v 5. patře. 
 
Pro rychlejší příjem na porodním sále  
(zde probíhají veškeré příjmy) doporučujeme 
nezapomenout vzít tyto věci: 

• těhotenská pr ůkazka + výsledky všech vyšet ření v těhotenství (ultrazvuk, 
genetika, diabetologie, interní vyš. + EKG, amniocenteza, případné propouštěcí 
zprávy, zprávy z ošetření z jiných ambulancí) 

• dotazníky –  k dispozici na stránkách Klatovské nemocnice-porodnice, nebo u 
gynekologa 

• karti čka zdravotní pojiš ťovny, ob čanský pr ůkaz 
• přezůvky + i pro doprovod u porodu 
• osobní hygienické pot řeby  (toaletní papír, sprchový gel, kartáček na zuby, 

pasta...) 
• 2 kojící podprsenky + vložky do podprsenky 
• kalhotky na jednorázové použití   
• minimáln ě 2 ručníky 
• noční košile a župan 
• krabice papírových kapesník ů (nevlh čené) 
• léky, které berete, p řípadně glukometr (pokud máte těhotenskou cukrovku) 

 
Po celou dobu hospitalizace máte k dispozici vložky a v p řípadě pot řeby ústavní no ční 
košili. 
Pro miminko dostanete veškeré oble čení a balí ček plen po 28 ks,  které většinou 
během pobytu vystačí, pokud ne, užíváte své vlastní, nebo si můžete zakoupit další 
balíček v lékárně nemocnice. 
Využít u nás můžete alternativní úlevové polohy (gymbally, žíněnky), taktéž 
hydroterapii (vana, sprcha) a v neposlední řadě i aromaterapii ( masážní olejíčky, olej do 
koupele...) 
Další možností tlumení bolesti je Entonox nebo epidurál.  
 
Umožněna je přítomnost otce či jiné blízké osoby  u porodu.  
 
Na oddělení šestinedělí jsou k dispozici 2 jednolůžkové nadstandardní pokoje.  
Poplatek 500 K č/noc. S možností doprovodu (dle kapacity oddělení) – poplatek 
250kč/den 
 
Na Váš pobyt u nás se t ěší kolektiv zkušených léka řů a porodních asistentek.  


