
 
 

 

Informace pro pacientku k příjmu – plánovaná operace 

gynekologická  ambulance – zelená budova „D“, přízemí                                    příjem v 9,00 – 10,00 hod. 
 
při příjmu prosím předložte: 

 doporučení k operaci od obvodního gynekologa, vyšetření z indikační poradny  
 vyjádření odborných lékařů, pokud se léčíte (diabetologie, kardiologie, neurologie, endokrinologie, … ) 
 EKG + interní předoperační vyšetření (zajištěné praktickým lékařem)    
 výsledky odběrů krve (zajištěné praktickým lékařem), a to: KO, APTT, Quick, JT + minerály (Na, K, Cl, Ca), 

glykémie   
 průkaz pojištěnce, občanský průkaz 
 pracovní neschopnost, pokud je vystavena  

   
 výsledky laboratoří NESMÍ být starší než 1 měsíc! 
 bez těchto vyšetření nelze provést příjem na gynekologicko – porodnické oddělení 

 
k pobytu na oddělení: 

 léky, které trvale užíváte včetně inzulínu, pouze v originálním balení 
 odlakované nehty, odstraněné gelové nehty 
 elastické punčochy, pokud máte křečové žíly (obvodní lékař napíše na poukaz) 
 brýle, pokud je používáte 
 noční košili, župan, přezůvky – omyvatelnou obuv (příp. obuv do sprchy) 
 osobní hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben, ručník, mýdlo, hygienické vložky) 
 nápoje, doporučujeme neperlivé, event. ovocné čaje, na oddělení k dispozici čaj hořký 

 
 cenné věci, šperky a větší obnosy peněz zanechte, prosím, doma 

před operací: 

 v den příjmu můžete snídat, můžete pít, s sebou malou svačinku, obědvat ani večeřet již nebudete, od půlnoci 
nic nejíst, nepít, nekouřit, nežvýkat 

 je vhodné tři dny před nástupem do nemocnice konzumovat lehkou stravu z důvodu lepšího vyčištění trávicího 
ústrojí 

 k předoperační přípravě také patří holení, doma se můžete samy oholit, pokud se na to necítíte, nechejte tuto 
starost na nás, můžete si donést vlastní holicí strojek 

na oddělení: 

 oddělení gynekologie, lůžková část – budova „E“, přízemí vlevo za výtahem, zvonek je u dveří 
 doporučená návštěvní doba je od 14,00-20,00hod., v den operace leží pacientky na pooperačním pokoji, kde 

jsou návštěvy nevhodné 
 květiny jsou na operačních odděleních legislativně zakázány 
 na oddělení gynekologie si lze předem objednat nadstandardní pokoj (nejlépe při objednání k operaci), tel.:412 

705 339, platí se 500 Kč/den (event. dle platného ceníku), vybírá se předem záloha ve výši tří placených dní. 
 
 
V případě, že nemůžete k přijetí nastoupit, je nutné nás předem telefonicky informovat na tel.:412 705 370, bude 
Vám stanoven náhradní termín. Vámi uvolněný termín tak lze nabídnout dalším pacientkám. 


