
 
 

Opatření pro těhotné ženy v souvislosti s epidemií koronaviru 

 
 Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva 

zdravotnictví ČR 

 Prosíme pacientky, jejichž stav vyžaduje návštěvu zdravotnického zařízení v souvislosti 

s porodem nebo těhotenskými potížemi, aby nejprve tel. kontaktovaly naše pracoviště na 

tel. č. 382772466, 2460 

 Pacientky, které potřebují ambulantní ošetření ( poradny, předání do péče, konzultace..) 

prosíme se tel. objednat na tel. č. 382772467 (v době od 7,00 do 15,00 hod) 

 Do odvolání jsou pozastaveny registrace formou osobní návštěvy pacientek k porodu. 

Registrace lze odesílat online na adresu:  porodnice@nemopisek.cz    

 Z důvodu omezenému rozsahu návštěv si do porodnice vezměte dostatečné množství 

hygienických a toaletních potřeb pro sebe i miminko. Přibalte s sebou také oblečení 

potřebné pro odchod miminka. 

 Vezměte si do porodnice několik ústenek (i vlastní látkové). Doporučujeme, abyste je nosily 

po celou dobu hospitalizace.  

 Maximální dodržování důsledné hygieny rukou během hospitalizace. Všechny pokoje jsou 

vybaveny dezinfekčními prostředky na ruce. 

 Fotografie miminek po porodu vám pomůže zajistit personál porodního sálu. 

 Doprovod při přijetí a odchodu z porodnice je dovolen. 

 Na základě nařízení MZ platí zákaz přítomnosti otce a osoby blízké při porodu, je umožněna 

pouze krátká návštěva po porodu dle dále uvedených pravidel 

 Na základě nařízení MZ platí následující pravidla přítomnosti otce a osoby blízké při a po 

porodu: 

o Přítomnost otce či jiné osoby blízké při porodu je možná pouze v těchto případech: 
rodička, která je cizinka a potřebuje tlumočení, má závažné duševní onemocnění, je 
neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažní zdravotní postižení a v případě, kdy 
se očekává porod mrtvého plodu. 

o V ostatním situacích nesmí být otec před a při porodu přítomen, následně umožníme 
krátký kontakt otce s novorozencem po porodu. Otci bude po provedení všech 
nezbytných zdravotních úkonů personálem umožněna návštěva na porodním boxu, 
maximálně však po dobu 30 minut. Toto bude realizováno po podepsání čestného 
prohlášení. Tento dokument upravuje především informace týkající se zdravotního 
stavu otce, např. - otci nebylo nařízeno žádné karanténní opatření, nepřišel 
v uplynulých třech týdnech do kontaktu s osobou nakaženou infekčním 
onemocněním, nejeví známky respiračního ani jiného onemocnění, atd. 

o Pokud bude chtít otec navštívit novorozence v době jeho pobytu na stanici 
šestinedělí, pakliže to klinický stav novorozence dovolí, návštěva se uskuteční ve 
vyhrazených prostorách gynekologicko-porodnického oddělení. S poukazem na další 
rozhodnutí MZČR o kontaktu více osob, bude ve vyhrazeném prostoru vždy jen jedna 
rodina. Tato návštěva bude realizována taktéž po podepsání čestného prohlášení 



otce a bude opět časově omezená – bude umožněna návštěva 1x za den a po dobu 
maximálně 30 minut. 

o Abychom předešli nedorozuměním, sdělujeme že „Rodinou" ve smyslu tohoto 

opatření, kterým se snažíme vyhovět rozhodnutí MZČR a platné legislativě, a 

zároveň chceme v maximální míře ochránit personál naší nemocnice, je míněna 

pouze matka, otec a novorozenec. 

 

Obecné doporučení těhotným ženám, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky 

onemocnění COVID-19  

 Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva 

zdravotnictví ČR 

 Pacientky by měly kontaktovat  KHS t.č. 736 514 386 ev.č. 1212, kde jim budou podány další 

informace 

 Pacientky by neměly automaticky a bez ohlášení chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke 

svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi  

 Při nutnosti návštěvy porodnice v době, kdy je rodička v karanténě (porod, nezbytná kontrola 

v poradně apod.), doporučujeme:  

o dopravit se do porodnice pokud možno vlastním dopravním prostředkem 

o kontaktovat telefonicky porodnici na tel č. 382 77 24 66, 2460 

o dostavit se pokud možno s jakoukoliv vlastní maskou  

o po příjezdu do areálu nemocnice opět tel. kontaktovat porodnici – 382772466, 

2460, aby se o rodičku personál mohl postarat hned od vstupu do porodnice a byl 

omezen volný pohyb mezi ostatními rodičkami, jinými pacienty a zdravotníky  

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou až do odvolání zrušeny veškeré akce pro 

veřejnost – zejména cvičení pro těhotné, kurzy jogy, prohlídky porodních sálů apod. 


