
Що взяти з собою у пологовий будинок 

Документи: 

• Закордонний паспорт або інший документ, який підтверджує особу 

• Карта медичного страхування 

• Карта вагітної + будь-яка документація, яка стосується вагітності (результат аналізу на 

стрептокок В, група крові,  генетичне обстеження, консультація вузьких спеціалістів та ін.) 

• Свідоцтво про шлюб (заміжні жінки)  

• Свідоцтво про розірвання шлюбу (розведені жінки) 

• Пари, які не перебувають у шлюбі: свідоцтва про народження обох партнерів 

• Запис з матрики про визначення батьківства 

Документи мають бути перекладанні чеською мовою! 

• Ліки, які ви постійно приймаєте 

• Засоби гігієни (шампунь для волосся, тверде або рідке мило, гель для душу, зубна щітка, 

зубна паста, гребінець, косметика, маленький складальний фен) 

• Рушник 2шт. (для вмивання а купальний) 

• Бюстгальтер для годування 2шт. + лактаційні вкладиші  

• Халат, нічна сорочка 

• Бавовняна спідня білизна або еластичні сітчасті труси (можна купити у медичних 

магазинах), прокладки після пологів 

• Теплі шкарпетки, миючі тапки 

• Паперові носові хусточки 

• Пиття (негазована мінеральні вода), в наявності - солодкий, несолодкий  а лактаційний чай  

• Цукерки, шоколад, печиво (джерело енергії) 

• Гомеопатичні препарати, масажна олія 

• Мобільний телефон а зарядний пристрій 

 

Необхідні речі для новонародженого: 

• Схвалене дитяче авто крісло 

• Комплект на виписку  по сезону – красивий одяг, ковдрочка, конверт 

• Упаковка підгузків (у нас отримаєте 5 шт. на день) 

• Бавовняні пелюшки 3 – 5 шт. 

Обов’язкова реєстрація у дитячого лікаря до пологів! 

В наявності молоко відсмоктувач, одяг а косметика для малюка, подушка для годування, накладки 

на соски). 

В оренду: 

Ваги для немовлят  – 400,- крон на 2 тижня 

Монітор дихання – 1200,- крон на 6 місяців 

Майбутній батько або інший супровід у пологах: 



• Їжа і пиття 

• Мобільний телефон, можна фотоапарат або камера 

• 250,- крон на сплату матеріальних витрат, пов’язаних з участю у пологах (одноразові одяг + 

перевзування) 

Коштовність, гроші залишить вдома (з метою попередження крадіжок) 

Телефонні контакти: 

o Пологовий зал – 377 677 182 

o Машина швидкої допомоги – 155 

Попередження! У випадку відсутності медичного страхування вагітної необхідно внести аванс      

20 000,- крон. для покриття фінансових витрат на пологи а догляд за новонародженим. 

 

 


