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Formulář k sepsání zdravotnické dokumentace 
 

Tento formulář vyplňte, vložte do těhotenské průkazky a odevzdejte porodní asistentce při příjmu na 
porodní sál spolu s ostatními doklady (Oddací list; Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti). 

Tato data slouží k vyplnění „Hlášení o narození dítěte na matriku“, „Zprávy o novorozenci“, 
 „Zprávy o rodičce, porodopisu“. 

 

ÚDAJE O RODIČCE - MATCE DÍTĚTE 

Jméno a příjmení 

Rodné příjmení 

Rodné číslo 

Zdravotní pojišťovna 

Místo narození (město, okres, stát) 

Nejvyšší ukončené vzdělání 

Státní příslušnost Národnost 

Zaměstnání (jako „co“ pracujete) 

Zaměstnavatel (kde pracujete) 

Adresa trvalého bydliště 

Adresa přechodného bydliště 

Telefonní kontakt 

Kontaktní e-mail                                     

Váš gynekolog (jméno a sídlo) 

Váš praktický lékař (jméno a sídlo) 

Rodinný stav 

Datum svatby (jste-li vdaná) 

Kolikáté dítě se Vám narodí 

Kolikáté dítě se Vám narodí v současném manželství (jste-li vdaná) 

Datum narození předchozího dítěte 

ÚDAJE O OTCI DÍTĚTE 

Jméno a příjmení 

Rodné příjmení 

Rodné číslo 

Místo narození (město, okres, stát) 

Nejvyšší ukončené vzdělání 

Státní příslušnost Národnost 

Zaměstnání (jako „co“ pracuje) 

Adresa trvalého bydliště 

Adresa přechodného bydliště 

Telefonní kontakt 

 



 
                                      Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace 
                                      Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896 
                                      Akreditovaná nemocnice 
                                      Baby-Friendly  

  

                                         

 

JMÉNO PRO DÍTĚ 

Chlapeček 

Holčička 

OSTATNÍ ÚDAJE  

Speciální dieta (dodržujete-li nějakou) 

Alergie (léky, desinfekce, náplast, potraviny,…) 

GBS 

oGTT 

Krevní skupina a Rh faktor 

 

SLUŽBY NABÍZENÉ NAŠÍ PORODNICÍ  
 

 prohlídka porodního sálu každé pondělí ve 13,00 hodin (bez poplatku), prosíme o registraci 
předem na tel: 596 491 686 nebo e-mailem: lucie.kantorova@nsphav.cz 

 individuální prohlídka porodního sálu dle domluvy přes FB Porodnice Havířov (bez poplatku) 

 předporodní kurz (bližší informace a objednání se:  lucie.kantorova@nsphav.cz ) 

 možnost porodu s doprovodem (bez poplatku) 

 vedení porodu přirozeným způsobem 

 plná podpora bondingu 

 po porodu využití nadstandardního jednolůžkového pokoje (poplatek dle ceníku) 

 po porodu využití nadstandardního dvoulůžkového - rodinného pokoje (poplatek dle ceníku) 

 před porodem využití nadstandardního dvoulůžkového - rodinného pokoje (poplatek dle 
ceníku) 

 možnost ambulantního porodu 

 nadstandardní péče soukromých porodních asistentek 
 (FB Soukromá porodní asistentka Kateřina Konderlová, tel: 606 851 692, 
 FB Porodní asistentka Martina Lassková, tel: 603 381 060, 
 porodní asistentka Jaroslava Cielecká, tel: 604 470 793) 

 horká linka kojení – nepřetržitě 596 491 609 

 možnost zapůjčení si domů monitoru dechu (1200,- Kč/půl roku) 

 nadstandardní screeningové vyšetření novorozenců (krevní skupina, zrak, sluch, kyčle, UZ 
ledvin,…) 
 

 


