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Vážená paní, vážený pane, 
 
v  následujících dnech budete přijati na naše oddělení k plánovanému chirurgickému zákroku.  

Společným cílem a přáním náš všech je, aby Vaše léčba a operace byla úspěšná. 

 

K plánovanému přijetí se dostavte v pracovní dny od 8:30 do 10:30 hod. do chirurgické přijímací kanceláře 

– budova F, II. nadzemní podlaží, dveře č. F 205. 

 

Ve dnech pracovního klidu (neděle, státní svátky) budete přijati v době od 9:00 do 10:30 hod. na 

chirurgické ambulanci - budova F, I. nadzemní podlaží, dveře č. F 116. 

 

Při nástupu do nemocnice je nutné mít s sebou: 

- platný průkaz totožnosti; 

- platný průkaz zdravotního pojištění (nebo jiný platný doklad o zdravotním pojištění); 

- požadovaná předoperační vyšetření (od data vyšetření jsou platná 14 dnů); 

- ambulantní zprávu s lékařským doporučením k hospitalizaci a ostatní dokumentaci; 

(např. informovaný souhlas s operačním výkonem); 

- průkaz o pracovní neschopnosti, je-li již vystaven; 

- případná speciální vyšetření, RTG na snímku nebo CD, SONO vyšetření apod.; 

- ortopedické pomůcky (berle, ortézy); 

- elastická obinadla nebo elastické punčochy; 

- hygienické pomůcky (např. toaletní papír, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby); 

- přezůvky (doporučujeme s protiskluzovou podrážkou); 

 
Během hospitalizace můžete nosit také své vlastní prádlo (pyžamo, župan). Pacientky prosíme, aby se 

k hospitalizaci dostavily s odlakovanými nehty. 

 

Doporučujeme nechat doma cenné věci, šperky, větší finanční obnos.  

 

V areálu nemocnice je prodejna zdravotnického materiálu, kde je možné si zakoupit nebo vyzvednout (na 

poukaz) berle a další rehabilitační pomůcky, elastická obinadla, popřípadě hygienické potřeby. 

 

Na našem oddělení jsou pro Vás připraveny dvou a třílůžkové standardní pokoje.  

K dispozici (za úhradu) jsou:  

 jednolůžkové pokoje s nadstandardní výbavou (TV, lednice, samostatné sociální zařízení); 

 jednolůžkové pokoje bez nadstandardního vybavení; 

 

Jejich rezervaci je možné zajistit telefonicky na čísle 546 439 467 nebo osobně přímo na chirurgickém 

oddělení nebo na chirurgické ambulanci při objednání k hospitalizaci. 

Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku na www.nspiv.cz. 

 

Na všech pokojích je za poplatek k dispozici wifi a možnost připojení vlastního nebo zapůjčeného TV. 

Ve vstupní hale nemocnice jsou umístěny automaty na občerstvení, kávu. 

Po přijetí na oddělení budete seznámeni s Vnitřním řádem a s Právy a povinnostmi pacienta. 

S dotazy ohledně Vašeho zdravotního stavu se obracejte především na ošetřujícího lékaře, nejlépe během 

vizity. 

 

Váš ošetřující lékař Vám podá informace o postupu léčby, vyšetřeních, operačním výkonu a o možných 

rizicích, která s ním souvisí. 

http://www.nspiv.cz/
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Prosíme, abyste si před přijetím k hospitalizaci připravil/a odpovědi na následující otázky: 

1. Chcete být informován o svém zdravotním stavu? 

2. Souhlasíte s uvedením svého jména a příjmení v seznamu hospitalizovaných pacientů na chodbě 

oddělení? (informace pro Vaše návštěvy o tom, na kterém pokoji jste hospitalizováni) 

3. Souhlasíte, aby se na poskytování zdravotní péče o Vás podíleli studenti zdravotnických oborů  a aby 

mohli nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace? 

4. Souhlasíte s nahlížením kontrolních orgánů do Vaší zdravotnické dokumentace (např. pracovníci 

Krajské hygienické stanice, externí auditoři…). 

5. Souhlasíte s uchováním Vašich audiovizuálních záznamů (např. RDG snímek, fotografie…) 

v elektronické podobě?  

6. Určete osobu, která za Vás může rozhodnout o poskytnutí zdravotních služeb v době, kdy Vám to Váš 

zdravotní stav nedovolí. 

7. Určete osoby, které můžeme informovat o Vašem zdravotním stavu a které mohou nahlížet do Vaší 

zdravotnické dokumentace, případně si nechat zhotovit výpis nebo kopii. 

 (upozorňujeme, že v případě, že chcete poskytnout informace pouze v omezeném rozsahu, budeme 

nuceni se Vás znovu dotazovat před každým podáním další informace na Váš souhlas) 

 

Před operací budete vyzváni k písemnému souhlasu s plánovaným operačním výkonem a anestezií 

(záznam o informovaném souhlasu s poskytnutím zdravotní péče), který jste obdrželi při objednání 

k hospitalizaci.  

Doporučená návštěvní doba na našem oddělení je denně od 14:00 do 17:00 hod.  

Mimo tuto dobu jsou návštěvy možné pouze po domluvě se zdravotnickým personálem. Prosíme návštěvy, 

aby respektovaly aktuální provozní omezení.  

Květiny pro pacienty nejsou z hygienických důvodů vhodné. 

 
Telefonní číslo na oddělení:  546 439 467 (pro pokoje č. 1-15) 546 439 468 (pro pokoje č. 16-28) 

Telefonní čísla jsou platná i pro telefonní hovory s pacientem na lůžku. 
 
Informace o Vašem zdravotním stavu podává ošetřující lékař osobě Vámi určené od 14:45 do 15:30 hod. 

Plánované propuštění z ústavního léčení se uskuteční na základě indikace ošetřujícího lékaře, nejčastěji 

kolem desáté hodiny dopoledne. 

Čas propuštění je možné přizpůsobit individuálním požadavkům pacienta (rodiny), vždy však po dohodě se 

zdravotnickým personálem. 

V den propuštění z ústavního léčení hradí zdravotní pojišťovny stravné pouze za snídani. 

Převozy sanitním vozidlem do místa bydliště jsou možné pouze na základě doporučení lékaře. 

 

Poplatky za služby dle ceníku je možno uhradit: 

 v hotovosti -  na pokladně ve vstupní hale nemocnice  

 bezhotovostně -  převodem na účet nemocnice (platební kartou na pokladně nebo na základě 

 vystaveného daňového dokladu) 

 
Po vyúčtování poplatků za služby obdrží pacient propouštěcí zprávu. 

V případě, že Vám nevyhovuje stanovený termín nástupu k hospitalizaci, informujte nás laskavě co nejdříve 

telefonicky na čísle 546 439 469 (evidence chirurgické ambulance).  

Za respektování těchto pokynů děkuje vedení chirurgického oddělení. 


