
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE 
PRE BUDÚCE MAMIČKY



MILÉ MAMIČKY,
v blízkom čase Vás čaká narodenie Vášho dieťatka. V pôrodnici v Parti-
zánskom Vám ponúkame prežiť tieto najkrajšie chvíle 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 najpríjem-
nejšie spomienky.

Predpôrodná 
príprava

Jednotka medzi
pôrodnicami

Nadštandardné 
izby

Otec pri pôrode Odber
pupočníkovej krvi 



NAPLÁNUJTE SI S NAMI 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. 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.



PSYCHOFYZICKÁ PRÍPRAVA
PRED PÔRODOM
V 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 psychoprofylak-
tickej prípravy na pôrod máte možnosť rozprávať sa o svojich predstavách 
o pôrode a vytvoriť si tak spoločne s odborným tímom špecialistov Váš 
pôrodný plán. Kurz pozostáva zo 4 tematických celkov a vedie  
ho certifikovaná pôrodná asistentka.



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, odporúčame im absolvovať predpôrodnú prípravu trvajú-
cu cca 60 minút s lektorkou psychoprofylaktickej prípravy na pôrod. Vaši 
blízki Vás môžu v našej pôrodnici sprevádzať po celý čas pôrodu v pôrod-
nej sále.



PÔRODNÉ BOXY
V gynekologicko-pôrodníckom oddelení disponujeme dvomi pôrodnými
boxami s polohovateľnými pôrodnými lôžkami, ktoré zabezpečujú  
mamičkám súkromie a komfortné podmienky na pôrod. 

KOMFORT PRE MAMIČKY
 Wi-Fi pokrytie v oddelení
 útulne zariadené dvojposteľové štandardné izby

 na šestonedelí s rooming-in
 ubytovanie zadarmo pre mamičky dlhšie hospitalizovaných 

 novorodencov



NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY ZA PRÍPLATOK
 prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode

 ubytovanie vo VIP nadštandardných izbách

 50 % zľava vo VIP nadštandardnej izbe pre poistenkyne zdravotnej

 poisťovne Dôvera

 vykonávame odber pupočníkovej krvi



PREČO PÔRODNICA PARTIZÁNSKE
 po vzájomnej konzultácii akceptujeme Váš pôrodný plán
 realizujeme psychoprofylaktickú prípravu na pôrod
 súčasťou pôrodnice je aj novorodenecké oddelenie, kde je Vášmu

 bábätku poskytnutá vysoká odborná starostlivosť
 poskytujeme Vám laktačné poradenstvo a edukáciu v súvislosti

 s kúpaním, prebaľovaním a s celkovou starostlivosťou o dieťa
 pôrodnica rodinného typu



 realizujeme metódy bonding a skin to skin – priloženie dieťatka 
 na Vašu hruď hneď po pôrode a priloženie dieťaťa k prsníku už 
 v pôrodnej sále

 v oddelení je systém rooming-in – Vaše bábätko je počas 
 šestonedelia stále s Vami, ak si to želáte

 počas pôrodu Vám umožňujeme:
 HYDROTERAPIU – teplá sprcha počas 1. pôrodnej fázy

PODPORUJEME NAJNOVŠIE TRENDY



SPOKOJNOSŤ MAMIČIEK 
JE PRE NÁS PRVORADÁ

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.

Gabriela Marková
Partizánske

Moje rozhodnutie pre pôrodnicu bolo jednoznačné.
Recenzie a ohlasy mamičiek, ktoré tam rodili, ma pre-
svedčili. Je tam dobrá atmosféra, personál je milý a ľud-
ský. Je to pôrodnica kraja. Aj tento aspekt ma presvedčil, 
že moje rozhodnutie je dobré. Zúčastnila som sa tam 
aj na kurzoch predpôrodnej prípravy a bolo mi to veľmi 
užitočné.

Petra Cagaňová
Prievidza

Rozhodla som sa tam rodiť kvôli primárovi, lebo chodím 
k nemu do poradne a dôverujem mu, ale aj na základe 
odporúčaní iných mamičiek. Starajú sa tam o nás nad-
priemerne. Som spokojná. Tiež mi umožnili mať manžela 
pri pôrode. Aj vybavenie VIP izby mi vyhovuje. Bol to 
spontánny pôrod oproti prvému cisárskemu a takto som 
to aj chcela.

Sabína Sobotová
Bošany, okr. Partizánske
Viacerých mamičiek som sa pýtala na pôrodnice a viace-
ré mi odporúčali Partizánske. Aj na internete som našla 
len dobré referencie. Všetci boli aj ku mne milí, profesio-
nálni. Spríjemňujú nám pobyt v pôrodnici. Vybavenie izby 
aj pôrodnej sály mi úplne postačovalo. Učia ma, aj ako 
dojčiť, čo ako prvorodička oceňujem. 



1  MUDr. Nidal Abutuaima
 primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

2  MUDr. Janka Hudecová
 primárka detského a neonatologického oddelenia

3  Mgr. Zuzana Šramková
 vedúca pôrodná asistentka

4  Mgr. Radoslava Cifríková
 hlavná pôrodná asistentka siete nemocníc Svet zdravia 

5  Martina Smolnická
 certifikovaná lektorka psychofyzickej prípravy na pôrod

O VAŠE ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
SA STARÁ TÍM ŠPECIALISTOV

51 3 42



KONTAKT

Nemocnica na okraji mesta, n. o., 
Nová nemocnica 511, 958 01  Partizánske

Pondelok – Piatok 7.30 – 15.00 hod.

Gynekologicko-pôrodnícke a neonatologické oddelenia
sa nachádzajú na 3. poschodí.

Gynekologická amb. pre mamičky po 37. týždni  038/7473 331

Pôrodná sála  038/7473 172

Neonatologické oddelenie  0917 096 305

Oddelenie šestonedelia  038/7473 332


