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Milé mamičky,
v blízkom čase Vás čaká narodenie Vášho dieťatka. V pôrodnici v Michalovciach 
Vám ponúkame prežiť tieto najkrajšie chvíle Vášho života v príjemnom prostredí, 
ktoré je otvorené Vašim predstavám a požiadavkám. Našou snahou je vytvoriť  
pre Vás a pre Vaše bábätko komfortné podmienky, pocit bezpečia a istoty,  
aby ste si z našej nemocnice odniesli tie najpríjemnejšie spomienky.
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NAPLÁNUJTE SI U NÁS PÔROD 
DO NAJMENŠÍCH DETAILOV
Vaše predstavy a želania spojené s pôrodom sú pre nás veľmi dôležité. 
Objednajte sa na individuálne stretnutie priamo v našej pôrodnici a vytvorte 
spoločne s pôrodnou asistentkou a lekárom Váš pôrodný plán. Využite možnosť 
opýtať sa na tomto stretnutí na všetko, čo Vás v súvislosti s pôrodom zaujíma.

PRENATÁLNA STAROSTLIVOSŤ
Po dosiahnutí 37. týždňa tehotenstva Vám ponúkame prenatálnu starostlivosť 
v našej gynekologickej ambulancii, kde budete pod kontrolou špecialistov  
až do pôrodu.
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PSYCHOPROFYLAKTICKÁ PRÍPRAVA 
PRED PÔRODOM
Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Vám ponúkame aj predpôrodný kurz, 
ktorý Vám priblíži priebeh pôrodu a oboznámi Vás s prostredím pôrodného traktu 
a s oddelením šestonedelia. Aj počas psychoprofylaktickej prípravy na pôrod 
máte možnosť rozprávať sa o Vašich predstavách o pôrode a vytvoriť si tak 
spoločne s odborným tímom špecialistov Váš pôrodný plán. Kurz pozostáva  
z 8 tematických celkov a  vedie ho certifikovaná pôrodná asistentka.
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PRÍTOMNOSŤ PARTNERA 
PRI PÔRODE
Pri pôrode veľmi pozitívne pôsobí prítomnosť Vám blízkeho človeka. V prípade, 
že máte záujem, aby Vás pri pôrode sprevádzal manžel/partner alebo iná 
osoba, nie je na to potrebná žiadna špeciálna príprava. Vaši blízki Vás môžu 
v našej pôrodnici sprevádzať po celý čas pôrodu v pôrodnej sále. V prípade, že 
absolvujete v našej pôrodnici predpôrodný kurz, neplatíte poplatok za prítomnosť 
sprevádzajúcej osoby pri pôrode.
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PÔRODNÁ SÁLA
Pôrodná sála je v našej pôrodnici klimatizovaná a disponuje tromi 
polohovateľnými pôrodnými posteľami. Ponúka budúcim mamičkám komfortné 
podmienky na pôrod.

KOMFORT PRE MAMIČKY
 Wi-Fi pokrytie na oddelení
 voňavé prostredie
 útulne zariadené  

priestory
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NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY 
ZA PRÍPLATOK
 výber pôrodníka
 výber pôrodnej asistentky
 pôrod pri epidurálnej analgézii
 inhalovanie zmesi Entonox
 prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. V prípade, že budúca mamička 

absolvuje kurz predpôrodnej prípravy, je táto služba zadarmo.
 napichnutie ušníc novorodencovi
 ubytovanie vo VIP nadštandardných izbách 

(dve jednoposteľové a jedna dvojposteľová)
 50 % zľava vo VIP nadštandardnej izbe pre poistenkyne 

zdravotnej poisťovne Dôvera
 výber raňajkového a obedového menu pre mamičky podľa želania
 vykonávame odber pupočníkovej krvi
 zapožičanie Baby senzora (monitor dychu) na 6 až 12 mesiacov  

do domáceho prostredia
 napichnutie ušníc zadarmo pre deti narodené v našej pôrodnici
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VÝHODY PÔRODNICE 
V MICHALOVCIACH
 pripravujeme sa na prechod do novovybudovanej nemocnice novej generácie
 po vzájomnej konzultácii akceptujeme Váš pôrodný plán
 realizujeme psychoprofylaktickú prípravu na pôrod; v prípade, že ju 

absolvujete, neplatíte poplatok za sprevádzajúcu osobu pri pôrode
 úzko spolupracujeme s novorodeneckým oddelením, kde je Vášmu bábätku 

poskytovaná vysoká odborná starostlivosť
 poskytujeme Vám laktačné poradenstvo a edukáciu v súvislosti 

s kúpaním, prebaľovaním a s celkovou starostlivosťou o dieťa
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PODPORUJEME 
NAJNOVŠIE TRENDY
 realizujeme metódy bonding a skin to skin – priloženie dieťatka na Vašu hruď 

hneď po pôrode a priloženie dieťaťa k prsníku už na pôrodnej sále
 na oddelení je rooming-in systém – Vaše bábätko je počas šestonedelia stále 

s Vami, ak si to želáte
 počas pôrodu Vám umožňujeme: 

MuzIKOtErAPIu – počúvanie hudby s možnosťou vlastného CD 
ArOMAtErAPIu – využívanie vonných olejov na relaxáciu počas pôrodu 
formou aromalampy, vôňa podľa vlastného výberu 
hyDrOtErAPIu – teplú sprchu počas 1. a 2. pôrodnej fázy 
FIt lOPtu – kvôli masírovaniu bránky a na urýchlenie pôrodu
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SPOKOJNOSŤ MAMIČIEK 
JE PRE NÁS PRVORADÁ

Tatiana Pyková, 27 rokov
Michalovce

Aj svoje prvé bábätko som porodila v tejto pôrodnici 
a bola som veľmi spokojná, preto som ani na chvíľu 
neváhala a opäť tu budem rodiť. Som spokojná 

s prístupom celého personálu, sú to dobrí odborníci a navyše aj veľmi milí 
a zhovievaví. teším sa, že práve tu zažijem pre mňa tie najkrajšie životné okamihy. 

Lenka Miňová, 25 rokov
Porúbka, okres Sobrance 

Aj pri mojom druhom pôrode v tejto pôrodnici som 
bola veľmi spokojná. rodila som v klimatizovanej 
pôrodnej sále, teraz som ubytovaná na 

nadštandardnej izbe, kde mám Wi-Fi pripojenie, televízor, rýchlovarnú kanvicu, 
vlastnú toaletu. Personál je veľmi ústretový, pomáhajú mi pri dojčení. Michalovskú 
pôrodnicu rozhodne odporúčam.

Lívia Hricová, 30 rokov
Nový ruskov, okres trebišov

V pôrodnici som hospitalizovaná už piaty týždeň, 
lebo mi hrozil predčasný pôrod. Mám už teda 
detailný prehľad o tom, ako to tu chodí. Personál 

mi bol veľkou psychickou oporou a hlavne vďaka nim dopadlo všetko dobre. Pri 
pôrode som mala mamku, čo bolo skvelé. V izbe sú umožnené návštevy, takže sa 
tu necítim taká sama. Som veľmi spokojná so všetkým.
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O Vaše zdravie a bezpečnosť
sa stará tím špecialistov

MuDr.
Stanislav Filkor 

primár gynekologicko- 
pôrodníckeho 

oddelenia

MuDr. Dana 
Jurečková, PhD.

primárka  
neonatologického  
a pediatrického  

oddelenia

Valéria Hičová

vedúca pôrodná 
asistentka gynekolo–
gicko-pôrodníckeho 

oddelenia 

Marta Hrubá

vedúca sestra  
neonatologického 

oddelenia 

hlavná lekárka  
siete nemocníc Svet zdravia, a. s.

PrE OBlASť PEDIAtrIE

Spätná väzba nás posúva ďalej. Vyjadrite, prosím, svoj názor na spokojnosť  
so zdravotnou starostlivosťou v našej pôrodnici na: www.lekar.sk, www.modrykonik.sk, www.rodinka.sk.
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Dohodnite si stretnutie 
k pôrodnému plánu

porodnyplan.mi@svetzdravia.com
0918 926 516
Pon – Pia 7:30 – 15:30 hod.

KONTAKTY:
Gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenia
sa nachádzajú 2. a 3. poschodí pavilónu A.

Gynekologická ambulancia pre mamičky po 37. týždni
056/6416 226

pôrodná sála
056/6416 203

neonatologické oddelenie
056/6416 304

oddelenie šestonedelia
056/6416 269

nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru michalovce, a. s. 
Špitálska ul. 2, 071 01 Michalovce
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*NEMOCNICA ROKA 2015  
v rámci výročných ocenení regionálnych nemocníc Sveta zdravia, a. s. 


