
ABY  BOL 

PÔROD 

PRIRODZENÝ 

ODDELENIE GYNEKOLÓGIE A PÔRODNÍCTVA II. –MONOBLOK

FNSP J.A.REIMANA

PREŠOV



Kurzy pre tehotné a budúce mamičky

,,O krok bližšie k Vám...“ 

Práca lekárov a pôrodných 
asistentiek je v poslednom 

období skloňovaná vo 
všetkých 

verejnospoločenských
médiach a na verejných 

portáloch. 

Tehotné ženy, budúce 
mamičky si vyhľadávajú 
informácie  na všetkých 

dostupných miestach  a to nás   
inšpirovalo aby sme pre vás , 
ktoré by ste sa radi poradili s 
odborníkmi pripravili takéto 

kurzy.



Kurzy pre budúce mamičky

• Kurzy prebiehajú za účasti lekárov a pôrodných asistentiek z 
nášho oddelenia . Predpokladáme , že takýto kontakt bude 
prínosom pre vás ako budúce rodičky  a budúce mamičky. 
spoznáte bližšie personál nášho oddelenia, čo určite prispeje 
k pocitu bezpečia  a  eliminácii  strachu zo zdravotníckého
zariadenia , či neznámeho prostredia.

• Kurzu sa môžu zúčastniť budúce mamičky v ktoromkoľvek 
týždni tehotenstva. Ale samozrejme tiež oteckovia  či  
sprevádzajúce osoby. Pričom si môžete  vybrať  ktorýkoľvek  
kurz podľa  témy , ktorá vás osloví.

• Kurzy sa konajú priamo na oddelení Gynekológie a 
pôrodníctva II. Monoblok. 

Súčasťou je aj prehliadka oddelenia a ponuka možnosti z     

našej strany, aby  ste sa  s nami cítili ako doma.



Kurzy pre budúce mamičky

Kurz sa koná vždy v stredu v čase         14,00 hod. -15,00 hod. – prednáška

15,00 hod. - 15,30 hod. – diskusia

10.poschodie Chirurgický monoblok

Edukačná miestnosť



1.Kurz

Pôrod
MUDr. Peter Poništ

MUDr. Rastislav Štefanko

• Pôrod – možnosti pôrodu 

• Priebeh pôrodu - spontánny pôrod

• Operačný pôrod - kliešťový ,  vakumextrakcia

• Cisársky rez – výhody a nevýhody / kedy Áno a kedy Nie/

Pôrodná asistentka : Monika  Stašíková

• Pôrod z pohľadu pôrodnej asistentky

• Sprevádzajúca osoba pri pôrode

• Prehliadka oddelenia - pôrodníckeho traktu







2.Kurz

Šestonedelie
Pôrodná asistentka: Bc. Mária Kovalová

MUDr. Adam  Cina

Šestonedelie – včasné a neskoré, 

úskalia a problémy

• Cvičenie v šestonedelí

• Základná starostlivosť o novorodenca



3.Kurz

Dojčenie- význam laktácie
s laktačnou poradkyňou 

• možnosti dojčenia 

• laktačné poradenstvo



4. kurz

Stretnutie s neonatológom

Novorodenec – čo s ním ďalej

- vyšetrenie novorodenca

- starostlivosť o novorodenca na oddelení 

neonatológie

- rooming in

- návšteva lekára



5.kurz

Tento sa pripravuje v spolupráci s psychológom, 
a v súčinnosti s požiadavkami rodičiek. 



Registrácia 

Svoju účasť na  vami  vybranom kurze potvrďte na mail :

staronova @ fnsppresov.sk

Na  akékoľvek  otázky  Vám odpovieme na uvedený 
mail event. telefonicky :

051/7011220



Tešíme sa na stretnutie s Vami


