
CHCEŠ-LI POROD
V POHODĚ,

NENECHEJ NIC
NÁHODĚ  

Informace k přípravným 
předporodním kurzům 

v Městské nemocnici 
Ostrava

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Gabriela Mlčochová

staniční sestra porodního sálu
Tel.: 596 194 451  |  E-mail: gabriela.mlcochova@mnof.cz

Dana Cechelová
vrchní sestra oddělení Gynekologie a porodnictví

Tel.: 596 194 580  |  E-mail: dana.cechelova@mnof.cz

Ambulance porodního sálu
Tel.: 596 194 712

Své dotazy můžete zasílat také na porodnice@mnof.cz

Na těchto telefonních číslech můžete získat termín 
informativní schůzky, kde obdržíte přihlášku

a dodatečné informace. 

V rámci kurzu je pro zájemce připravena bezplatná
prohlídka porodního sálu, informace k odběru

pupečníkové krve a prezentace pomůcek
k alternativnímu kojení.

Přednášky probíhají v rámci ambulantní části
porodního sálu.

Aktuální ceník nadstandardních a hrazených služeb
naleznete na našich webových stránkách

www.mnof.cz.

v srdci Ostravy

PORODNICE
VAŠEHO



Obsah jednotlivých lekcí:
Teoretická část:
 příjem do porodnice – co si vzít s sebou k porodu, 

 kdy přijet do porodnice, průběh příjmu k porodu

 I. doba porodní, možnosti tlumení bolesti,

 alternativní metody během porodu

 II. doba porodní, porod, ošetření miminka

 III. a IV. doba porodní

 císařský řez, možné komplikace během porodu

 a jejich řešení z pohledu porodních asistentek

 šestinedělí, kojení

Přednášky probíhají v rámci ambulantní části
porodního sálu.

Aktivní část:

1. varianta – bez pohybových aktivit

2. varianta – 1 hodina cvičení a využívání rela-
xačních pomůcek (žíněnky, gymbaly) při dýchacích 
a relaxačních technikách

3. varianta – ½ hodiny cvičení a ½ hodiny plavání 
s nácvikem dechových a relaxačních technik

Tělesné aktivity probíhají v rámci Městské nemocnice 
Ostrava, cvičení ve zrekonstruovaném rehabilitačním 
oddělení, plávání v moderním bazénu rehabilitač-
ního centra.

Porod
je pro většinu
rodičů jedním
z nejdůležitejších 

mezníků života.
Emotivní zážitek je 
umocňován bezproblé-

movým a pohodovým 
průběhem porodu.

K tomu Vám může pomoci 
předporodní přípravný kurz. 

Je vhodný pro těhotné 
ženy od 6. měsíce tě-
hotenství (registrace je 
možná i dříve).

Kurz se skládá z pěti 
dvouhodinových lekcí, 
které probíhají jednou 

týdně. Každá lekce se 
skládá z jedné hodiny 

teoretické a jedné hodiny 
tělesné aktivity.

PORODNICE VAŠEHO PORODNICE VAŠEHO PORODNICE VAŠEHO

Cena 1. varianty

300 Kč
Cena 3. varianty

1200 Kč

Cena 2. varianty

600 Kč

Ceny kurzů:


