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KZ – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 
Gynekologicko – porodnická klinika 

plánované operace 
Pacientka:………………………………………………………… 
 
Příjem dne:……………………………, Příjmová ambulance: centrální příjem pac. 

budova  „A“(ATRIUM),2.podlaží 
Příjem v ………..hod. 
 
 
V příjmové ambulanci (budova „G“ – 3 NzP) prosím předložte: 
Doporučení k operaci od obvodního gynekologa  Vyjádření odborných lékařů: 
Interní předoperační vyšetření + EKG   pokud se léčíte: 
KO, APTT, Quick      diabetologie, endokrinologie, 
JT + minerály (Na, K, Cl, Ca)     kardiologie,neurologie apod. 
Glykémie       anestézie (budova „A“(ATRIUM) 
Průkaz pojištěnce      2.podlaží, PO–PÁ od 9:00 – 15:00  
Občanský průkaz                                                                 polední přestávka 11:00-11:30 
Pracovní neschopnost-pokud je vystavena   Písemný souhlas s výkonem 
 
Výsledky laboratoří NESMÍ být starší než 1 měsíc! 
Bez těchto vyšetření nelze provést příjem na gynekologicko – porodnickou 
kliniku MNUL. 
 
U laparoskopických operací – pro střevní přípravu roztok Yall (lze zakoupit v lékárně, recept 
žádejte u Vašeho gynekologa). 
K pobytu na oddělení: 

 Léky, které trvale užíváte včetně inzulínu, pouze v originálním balení 

 Přezůvky – omyvatelnou obuv (příp. obuv do sprchy) 

 Osobní hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben) 

 Noční košili, župan, kapesníky, ručník (min. 2ks) 

 Psací potřeby, brýle 

 Toaletní papír a hygienické vložky 

 Pokud máte křečové žíly – elastické punčochy (lze zakoupit v lékárně, v prodejně 
zdravotnických potřeb) 

 Nápoje, doporučujeme neperlivé, ovocné čaje 

 Cenné věci, šperky a větší obnosy peněz zanechte prosím doma 
 
Regulační poplatek 
S účinností od 1.1.2014 je výběr regulačních poplatků za hospitalizaci ZRUŠEN 
 
Holení intimních míst proveďte naposledy 2 – 3 dny před nástupem k operaci. 
 
V den příjmu můžete snídat, můžete pít 
 
V případě, že nemůžete k přijetí nastoupit, je nutné nás předem telefonicky 
informovat na lince č. 477 113 616, bude Vám stanoven náhradní termín. Vámi 
uvolněný termín lze tak nabídnout dalším pacientkám. 

 
Děkujeme za spolupráci. 


