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CO SI VZÍT S SEBOU DO PORODNICE? 

Vážená rodičko, 

naše nemocnice pro Vás nachystala seznam základních věcí, které souvisí s příchodem Vašeho miminka na svět, 

a budete je určitě pro pobyt v naší porodnici potřebovat. 

DOKLADY 

• Občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince. 

• Kartičku pojištěnce. 

• Těhotenskou průkazku, včetně všech podstatných ultrazvukových a jiných vyšetření. 

U dítěte narozeného za trvání manželství předloží jeden z rodičů: 

• Kopii oddacího listu rodičů dítěte (nemusí být úředně ověřená). 

• Souhlasné prohlášení o jménu/jménech dítěte, jeho příjmení, podepsané oběma rodiči dítěte. 

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, předloží matka: 

• Rodný list. 

• Prohlášení o jménu/jménech dítěte. 

• Je-li matka rozvedena – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství. 

• Je-li matka ovdovělá – Úmrtní list manžela. 

U dítěte narozeného mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství, nebo jehož otcem je muž, který dal 

k umělému oplodnění souhlas, předloží jeden z rodičů: 

• Souhlasné prohlášení rodičů o jménu/jménech podepsané oběma rodiči. 

• Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti. 

• Rodný list matky dítěte. 

• U rozvedené matky pravomocný rozsudek o rozvodu, popř. Úmrtní list u vdovy. 

OSOBNÍ POTŘEBY 

✓ Hygienické potřeby (zubní kartáček, pasta, tekuté mýdlo, ručníky, papírové kapesníky, toaletní papír). 

✓ Přezůvky do sprchy. 

✓ Noční košile pro kojící matky, župan. 

✓ Porodnické jednorázové kalhotky (možno zakoupit ve zdravotnických potřebách). 

✓ Mateřské podprsenky (ideálně dva kusy). 

✓ Jednorázové vložky do podprsenky. 

✓ Porodnické vložky. 

✓ Můžete si také přibalit hroznový cukr na doplnění energie. 

POTŘEBY PRO MIMINKO 

✓ Větší balení jednorázových plen pro novorozence. 

✓ Balení hypoalergenních ubrousků na zadeček. 

✓ Oblečení pro odchod domů (dle ročního období). 

✓ Popř. autosedačku (stačí přinést den před propuštěním). 

✓ Chcete-li, vlastní kosmetiku, vlastní kosmetiku pro miminko. 

Pokud se Vám narodí holčička a budete jí chtít aplikovat náušnice v porodnici, přivezte je prosím, nejpozději 

den před propuštěním (je potřeba je dezinfikovat). 

Nezapomeňte si také nachystat kontakt na dětského lékaře, u kterého bude Vaše miminko registrováno. 

Na Vás i Vaše miminko se těší kolektiv Gynekologicko-porodnického oddělení KNTB 


