
Doklady: 
 každá mamička – tehotenský preukaz, kartičku poistenca, občiansky preukaz 
 slobodná mamička, ktorá chce, aby dieťatko malo priezvisko po partnerovi -  

prinesie si ešte „Zápisnicu o uznaní otcovstva dieťaťa doteraz nenarodeného.“ 
z matriky o určení otcovstva  

 

 

 

 

 

 

Vo vlastnom záujme a v záujme zdravia svojho dieťatka navštevujte pravidelne 
poradňu pre tehotné ženy, dodržujte pokyny lekára, dbajte o správnu 
výživu a životosprávu, chráňte sa pred nákazlivými chorobami. Dobre opatrujte 
svoj preukaz pre tehotné. Sú v ňom dôležité záznamy, ktoré umožnia lekárom čo 
najlepšie viesť váš pôrod, ako aj rýchlo a správne zhodnotiť stav novorodeniatka.  

Aby ste sa vyhli stresu, či ste na niečo nezabudli, pripravili sme pre vás zoznam 

vecí, ktoré by nemali chýbať vo vašej taške. 

Milé mamičky,    

nastávajúce  

              mamičky, 

„najkrajší dar, aký môže človek  od života 

dostať  je Vaše dieťatko.“ 
 

Do pôrodnice si nezabudnite zobrať: 

Veci osobnej potreby: 
 župan 
 2 nočné košele vpredu na zapínanie, oceníte to pri dojčení 
 voľnejšie bavlnené nohavičky alebo pružné sieťové nohavičky z predajne 

zdravotníckych potrieb 

 



Čo budete potrebovať  

pre svoje 

dieťatko: 

 5 bavlnených plienok alebo 40 jednorazových plienok mini alebo pre 

novorodencov od 3-5 kg (odporúčame kúpiť také, ktoré majú vpredu výrez na 

pupok a plienka tak trením nedráždi hojaci sa pupočný kýpeť dieťatka) 

 rybaciu mastičku  

 vlhčené obrúsky na zadoček 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 dojčenské podprsenky 
 1 balenie tampónov do podprsenky 
 2 osušky + 1 uterák na tvár 
 2 balenia pôrodníckych vložiek 
 ponožky 
 papuče (vhodné aj do sprchy) 
 mastičku na bradavky 
 toaletný papier 
 papierové vreckovky 
 kozmetické potreby: zubná kefka, pasta, sprchový gél, šampón, mydlo, telové 

mlieko, krém na tvár, balzam na pery) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oblečenie nepotrebujete, naša 

nemocnica  ho poskytuje  de-

tičkám  počas pobytu na novo- 

rodeneckom oddelení 



4-6 plienok 

1 košieľku 

1 bavlnený kabátik 

1 čiapočku 

1 zavinovačku a v zime aj vlnenú súpravičku a deku      

 

 

 

 

Pre dieťatko na cestu domov: 

Pred odchodom z pôrodnice si nechajte z domu priniesť oblečenie pre dieťatko.  
Tašku s oblečením si prichystajte niekoľko dní pred plánovaným termínom pôrodu. 

Pokožka novorodenca je veľmi jemná a citlivá, preto aj oblečenie by malo byť 
z jemných čisto bavlnených materiálov.  

Detské oblečenie pred prvým použitím vyperte (používajte iba minimálne 
množstvo pracieho prášku) a vyžehlite. 

Prajeme vám šťastný záver tehotenstva,  

pôrod bez problémov a veľa radosti 

z vášho dieťatka, 

lebo nie je na svete väčší zázrak než dieťa, 

nie je nič čistejšieho, než jeho oči 

a nie je nič sladšieho než jeho úsmev. 

Kolektív gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 

pod vedením primára MUDr. Š. Novysedlák 

a kolektív novorodeneckého oddelenia 

 pod vedením primárky MUDr. J. Bartošovej 




