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Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

Gynekologicko – porodnická klinika – Jednodenní gynekologie 
 
Informace pro ošetřujícího lékaře 
 
Pacientka…………………………………………………..r.č…………………………………………………………… 
je objednána k oper.výkonu na Gynekologicko-porodnickou kliniku  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
Operační výkon bude proveden v termínu.……………………………………………… 
Z tohoto důvodu Vás žádáme o provedení následujících vyšetření – výkonů,  

 Krevní obraz (KO) 
 Koagulace – APPT, Quick 
 Biochemie – jaterní testy  ( Bilirubin, GMT, ALT, AST, ALP) 
 Biochemie - Na, K, Cl, Ca, glykémie 
 EKG 
 Vyšetření Krevní skupiny + Rh faktoru  
 Vyšetření LUES 
 Vyjádření specialisty (diabetolog, kardiolog, hematolog, endokrinolog…) 
 Interní předoperační vyšetření (maximálně 4 týdny staré) 
 Jiné: ……………………………………………………………………………………………………………..... 

 
Zde odstřihněte……………………………………………………………………………….................................................................................... 
 
Informace pro pacientku 

Pacientka:…………………………………………Příjem:den/čas………………………… 
V den příjmu navštivte ambulance v následujícím pořadí : 
1. Budova A ( ATRIUM ), 2.podlaží 
Centrální příjem pacientů 
7:00-8:00 
2. Budova A ( ATRIUM ), 2.podlaží (za bistrem) 
Anesteziologická ambulance 
PO-PÁ od 7:30 – 9:00 
3. Budova G, 3.podlaží 
Příjmová ambulance gynekologie 
 
V příjmové ambulanci (budova „G“ – 3 NzP) prosím předložte: 
Doporučení k výkonu od obvodního gynekologa  Vyjádření odborných lékařů: 
Nález předanestetického vyšetření   pokud se léčíte: diabetologie, endokrinologie, 
Interní předoperační vyšetření + EKG   kardiologie,neurologie apod. 
Písemný souhlas s výkonem    Výsledky labor. vyšetření:KO, APTT, Quick 
Průkaz pojištěnce     JT+ minerály (Na, K, Cl, Ca), glykémie 
Občanský průkaz 
Pracovní neschopnost-pokud je vystavena 
 
Výsledky laboratoří NESMÍ být starší než 1 měsíc! Bez těchto vyšetření nelze provést příjem na gynekologicko – 
porodnickou kliniku MNUL. 
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,kapesníky, ručník 
 Toaletní papír a hygienické vložky 
 Nápoje, doporučujeme neperlivé, ovocné čaje 
 Cenné věci a větší obnosy peněz zanechte prosím doma 

V den výkonu musíte přijít nalačno – od půlnoci nic nejíst, nepít, nekouřit. Naposledy se můžete napít kolem 4.00 
hod.ranní, a to pouze 200 ml čiré, neperlivé a neochucené vody. 
Výkony se provádí na zákrokovém sále jednodenní gynekologie. Propuštěni z oddělení budete dle Vašeho zdravotního 
stavu po kontrole lékařem. 
DOPORUČENÍ 
V den propuštění doporučujeme zajistit doprovod pacientky domů !!! 
V případě, že nemůžete k přijetí nastoupit, je nutné nás předem telefonicky informovat na č.477 113 616. 

Děkujeme za spolupráci 


