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Milá maminko, 
 
je nám potěšením, že jste se rozhodla přivést na svět své děťátko v naší porodnici. Prosíme Vás, abyste si 
pečlivě pročetla a vyplnila tento dotazník týkající se Vašich osobních a zdravotních údajů.  Vyplněný dotazník 
odevzdejte svému lékaři v poradně nebo jej můžete přinést osobně asi měsíc před termínem porodu a návštěvu 
spojíte s   prohlídkou porodního sálu a oddělení šestinedělí. 
 
S sebou do porodnice si připravte: 
 

• Doklady: těhotenský průkaz, průkaz pojištěnce, prohlášení o jménu dítěte, neprovdané prohlášení o 
otcovství (není podmínkou, získáte na matrice) 

• K porodu: Košile či krátké tričko, přezuvky, hroznový cukr, nápoje dle uvážení 
• K pobytu na šestinedělí: domácí obuv, noční košile s výstřihem pro snadné kojení 2x, spodní kalhotky 

(nejlépe síťové 4x), hygienické porodnické vložky, kojenecké podprsenky 2x, ručníky 2x, toaletní 
potřeby, vložky do podprsenky, župan 

• Pro miminko: Novorozenecké oddělení zajišťuje po dobu hospitalizace vše potřebné pro Vaše děťátko 
včetně kosmetiky, plenek a oblečení. Doporučujeme donést si s sebou osušku pro miminko. 

Do porodnice se dostavte, pokud odteče plodová voda, máte pravidelné kontrakce po 5 minutách, krvácíte, 
cítíte nezvyklé prudké pohyby, pohyby necítíte. 
      

Kontakt do porodnice: tel. 416 858 320, email - gynekologie@nemocniceroudnice.cz  
                                   

DOTAZNÍK 
  Matka dítěte 
  Jméno a příjmení: ........................................................  Rodné příjmení: ........................................................ 

  Datum narození: ...............................   Místo: ......................................  Okres: .............................................. 

  Rodné číslo: ................................................... 

  Trvalé bydliště: ........................................................................................ PSČ: ................................................                                                                                  

  Kontaktní bydliště: ..................................................................................  PSČ: ................................................    

  Státní občanství: ........................................ Rodinný stav: .................... Datum sňatku: ................................... 

  Povolání: .................................................... Zaměstnavatel: ............................................................................. 

  Vaše vzdělání:   a) základní i neukončené                     b) střední bez maturity 

                          c) střední s maturitou                          d) vysokoškolské 

  Zdravotní pojišťovna: ...........................................  

  Jméno gynekologa: ........................................................................................................................................... 

  Jméno praktického lékaře: ................................................................................................................................ 

  Jméno dětského lékaře vybraného pro Vaše miminko: ..................................................................................... 
   
  Otec dítěte 
  Jméno a příjmení: ........................................................  Rodné číslo: ............................................................. 

  Datum narození: ...............................   Místo: ......................................  Okres: ................................................ 

  Trvalé bydliště, pokud se liší: ....................................................................... PSČ: ...........................................                                                                                  

  Povolání: .................................................... Zaměstnavatel: ............................................................................. 

  Dosažené vzdělání:   a) základní i neukončené                     b) střední bez maturity 
                          c) střední s maturitou                          d) vysokoškolské 
 
  Vaše telefonní číslo: ............................................................ 
 
   Požaduji nadstandardní pokoj   ANO   NE 
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ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK 
 
Rodinná anamnéza: 
Vyskytuje se u Vašich rodičů nebo sourozenců závažné onemocnění? U koho a jaké?  
(např. infekční onemocnění, vrozené vývojové vady, rakovina, cukrovka, onemocnění srdce) 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
Osobní anamnéza: 
Prodělala jste v dětství nějaké vážné onemocnění? 
(např. onemocnění srdce, vysoký krevní tlak, srdeční vady, křečové žíly, zánět žil, onemocnění ledvin, záněty 
močových cest, onemocnění štítné žlázy, astma, duševní onemocnění, tuberkulóza, oční vada, ortopedická 
vada, infekční onemocnění, pohlavní choroby) 
Úraz, operaci (v kterém roce), léčíte se s něčím, užíváte nějaké léky? 
…..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
Gynekologická anamnéza: 
Léčila jste se na gynekologii? 
(např. záněty, výtoky, nádory, zákroky na čípku) 
…..............................................................................................................................................................................

....................................................................................…………………………………………………………………… 

Menstruace od.............let.        Po.......................dnech.       Trvá........................dnů. 
 
Předchozí těhotenství: 

- samovolný potrat (měsíc, rok) ................................................................................................................. 
- umělé přerušení těhotenství (měsíc, rok) ................................................................................................ 
- mimoděložní těhotenství (měsíc, rok) ...................................................................................................... 
- porody (přesné datum, pohlaví, váha, míra, komplikace, kojení) …………………………………………… 
  .................................................................................................................................................................. 

 
Nynější těhotenství: 

- datum poslední menstruace ................................................ 
- termín porodu podle ultrazvuku ........................................... 
- komplikace během těhotenství ............................................................................................................. 
- ležela jste v těhotenství v nemocnici, kdy? ........................................................................................... 

               …........................................................................................................................................................... 
- užíváte nějaké léky v těhotenství?......................................................................................................... 

- léčíte se s těhotenskou cukrovku?       ANO              léčba dietou / léčba inzulínem    

                                                                NE                                                               

Výška.................... cm.      Hmotnost před otěhotněním..................................kg. 

Alergie: 
- jaká?..................................................................................................................................................... 
 

 
 
Čestné prohlášení pacientky: Svým podpisem potvrzuji, že výše uvedené osobní údaje a informace jsou 
pravdivé, přesné a úplné. 
 
 
V ………………………………., dne………………  ……………………………………………….. 
         Podpis pacientky 


