
            

PORODNÍ PLÁN – novorozenecké oddělení 

 

1. Přeji si poporodní bonding.          ANO NE 

2. Přeje si otec dítěte bonding. (zastoupení matky, po císařském řezu)     ANO NE 

3. Přeji si využít svou deku na bondingování.       ANO  NE 

4. Přeji si, aby první ošetření po porodu bylo provedeno až po 2 hodinách.   ANO NE 

5. Přeji si mít dítě po porodu u sebe zabalené do peřinky.      ANO NE 

(V případě, že si nepřejete bonding nebo v situaci, kdy nebude mít u porodu přítomnou doprovázející osobu.) 

6. Přeji si, aby dítě po porodu nebylo měřeno.      ANO NE 

(Standardně měříme. Neměříme pouze novorozence, kteří byli v děloze v poloze koncem pánevním – zadečkem napřed, nebo pokud mají 

na hlavičce větší poporodní otok vedoucího bodu, tzv. poporodní nádor nebo kefalhematom.)  

7. Přeji si, aby se dítě po 2 hodinách po porodu vykoupalo.      ANO NE 

(Standardně po 2 hodinách nekoupeme, necháváme maximálně vstřebat mázek, který je pro pokožku prospěšný. První koupel odkládáme 

až na následující den. Výjimku tvoří děti, které jsou po porodu hojně potřísněny smolkou, děti od GBS pozitivních matek, nebo v situaci, 

kdy byla plodová voda již zkalená. V těchto případech děti koupáme, a to po 2 hodinách po porodu.) 

8. Přeji si, aby se dítě vykoupalo v mé kosmetice.       ANO NE 

9. Přeji si, aby se nehtíky nestříhaly.        ANO NE 

10. Přeji si oblékat miminko do svého oblečení.      ANO  NE 

11. Přeji si, aby se dítěti podal dokrm (na mé přání) v situaci, kdy není naordinovaný lékařem. 

             ANO NE

 (Standardně dokrmujeme pouze v případě, kdy je dokrm naordinovaný, nebo pokud si jej přejete. V jiných případech dokrm 

nepodáváme, snažíme se o maximální podporu a rozvoj kojení.)  

12. Přeji si dokrmovat přes láhev.        ANO  NE 

(Standardně dokrmujeme alternativním způsobem přes stříkačku.) 

13. Přeji si nepoužívat dudlík.         ANO NE 

14. Přeji si nepoužívat klobouček na kojení.       ANO NE 

15. Navštívila jsem předporodní kurz naší porodnice.      ANO  NE 

16. Mám jiná přání: 

 

 

 

 

 



Poznámka:  

Pokud si přejete poporodní bonding, je nutností podepsat Informovaný souhlas Bonding, který naleznete na 

webových stránkách naší nemocnice. 

 

Datum: 

Jméno příjmení: 

Podpis: 

 

 

 

 

V případě dotazů se můžete obrátit na staniční sestru novorozeneckého oddělní - Bc. Hanu Valuchovou. Schůzka je možná osobně 

nebo prostřednictvím emailu hana.valuchova@nvm.agel.cz. 


