POKYNY PRO PACIENTY JEDNODENNÍ PÉČE NA LŮŽKU
PŘED PLÁNOVANÝM OPERAČNÍM VÝKONEM
budete potřebovat:
- předoperační vyšetření (ne starší 14 dnů), které Vám zajistí praktický lékař nebo internista
- anesteziologické vyšetření dle objednání
DEN PŘED OPERAČNÍM VÝKONEM
- k večeři si dejte spíše lehčí stravu a od půlnoci nejezte, nepijte a nekuřte
- večer před zákrokem proveďte celkovou hygienu těla, umyjte si vlasy
- ženy nesmí mít v den zákroku nalakované ani umělé nehty a nesmějí být nalíčené
V DEN NÁSTUPU K OPERAČNÍMU VÝKONU (termín máte napsaný v lékařské zprávě)
přinesete s sebou:
- kartičku pojištěnce
- toaletní potřeby
- přezůvky
- pyžamo
- léky, které Vám předepsal lékař k operaci i ty, které užíváte pravidelně
- dostavíte se na recepci jednodenní péče, kde se Vás ujme naše recepční a vyřídí s Vámi administrativní záležitosti
(Pokud potřebujete vystavit „pracovní neschopnost“, nahlaste toto, prosím, ráno na recepci a při propuštění Vám bude
vydána. Délka „pracovní neschopnosti“ se odvíjí od typu operace a průběhu pooperační léčby.)
- recepční Vás poté doprovodí na oddělení, kde si Vás převezme sestra z jednodenní péče
- na pokoji pozákrokové péče můžete používat svůj mobilní telefon
- nenoste s sebou šperky, větší obnosy peněz ani jiné cennosti
STRAVA
v den operace je možné si na recepci objednat :
- balíček z naší kantýny v hodnotě cca 80 ,- Kč ( také pro diabetiky)
- po domluvě s ošetřujícím lékařem máte možnost objednání jídla z nemocniční jídelny, oběd (vývar), večeře
a snídaně v ceně 150,- Kč
- z domu je vhodné: neperlivou vodu, ev. suchary nebo piškoty

PROPUŠTĚNÍ
- následující den ráno, dle Vašeho stavu a domluvy s ošetřujícím lékařem
- na tuto dobu je nutné mít zajištěn odvoz s doprovodem, který Vás bude mít pod dohledem do uplynutí 24 hod.
po zákroku, dohlédne na užívání léků, které Vám byly předepsány propouštějícím lékařem
- místo Vašeho pobytu by nemělo být vzdáleno od našeho zdravotnického zařízení vzdáleno více než hodinu jízdy
- při propuštění obdržíte potřebné dokumenty, léky a informace o Vašem dalším léčebném režimu včetně data
plánované kontroly (převazu)
- po dobu 36 hodin od provedení zákroku nebudete obsluhovat elektrické přístroje, řídit motorové vozidlo,
pracovat ve výškách, podepisovat právní dokumenty ani činit závazná rozhodnutí, požívat alkoholické nápoje
ani léky které mi lékař po propuštění nedoporučil.
NADSTANDART
V případě Vašeho zájmu můžete využít naší nabídky nadstandardního pokoje. Pokoj je jednolůžkový s odděleným
balkonem. Je vybaven samostatným WC, sprchovým koutem, televizí, ledničkou a také je zde možnost připojení k
internetu. Cena pokoje je 600,- Kč za den (včetně stravy). V případě zájmu o nadstandardní pokoj toto prosím sdělte
lékaři, který Vás objednává k operaci.
V případě potřeby nebo zhoršení Vašeho zdravotního stavu můžete kontaktovat:
- recepci Jednodenní péče v pracovní dny
(po – pá) v době 7:00 – 15:00 na tel.: 516 838 500
- chirurgickou ambulanci s nepřetržitým provozem (po -pá) 15:00 – 7:00 tel. 516 838 385
(so – ne + svátky) nepřetržitě tel.: 516 838 385

