Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

Alej 17. Listopadu 1101
413 15 Roudnice nad Labem
Tel: +420 416 858 111 – 2
E- mail: chirurgie@pnsp.cz

POZVÁNKA K OPERACI
Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………………………………………….……..
Rodné číslo……………………………………..zdravotní pojišťovna……………………Dg.(kód)………………..…………...
Dostavte se na chirurgický příjem dne……………………………..…………………………………v…………………. hodin
( budova polikliniky, přízemí, chirurgická ambulance )

Plánovaný výkon……………………………………………..…bude proveden dne………………………………………………
Předpokládaný druh anestezie…………………………………………………………………………………………………………
K příjmu přineste předoperační vyšetření provedené Vaším obvodním ( praktickým ) lékařem tak, aby výsledky nebyly
starší než 21 dnů .
Požadujeme vyšetření dle Doporučeného postupu MZ.
Vyšetření doporučovaná:
. KO, mineralogram, CRP, urea, kreatinin, glykémie, celková bílkovina, jaterní testy, lipidové spektrum, HbsAg,
QUICK, APTT, FW
. moč chiemicky + sediment
. interní vyšetření + EKG
. pediatrické vyšetření
. gynekologické vyšetření
. RTG srdce a plic u všech pacientů nad 60 let věku
. obrazovou dokumentaci ( RTG, CT …………………………………………………
. jiná vyšetření ( plicní, kardiologické, SONO………………………………………
!!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!
Pacienti trvale užívající léky na ředění krve ( Anopyrin, Warfarin apod. ) musí tyto léky přestat užívat jeden týden před
plánovaným výkonem.
Co budete potřebovat:
1. kartu pojištěnce, občanský průkaz, rozhodnutí o pracovní neschopnosti - PN ( bylo-li již vystaveno )
2. celé jméno a adresu Vašeho obvodního lékaře ( pro zaslání zpráv z hospitalizace )
3. jméno, adresu a telefonní kontakt na osobu blízkou, kterou pověříte poskytováním informací, ev. HESLO
4. starší záznamy o zdravotním stavu, kopie lékařských zpráv, obrazovou dokumentaci ( RTG )
5. léky v originálním balení s rozpisem jejich užívání
6. v případě operace na dolních končetinách si vezměte berle podpažní nebo francouzské ( poraďte se s lékařem )
7. osobní věci, hygienické potřeby
8. pokud máte alergii na léky či potraviny, informujte nás o tom i v průběhu hospitalizace
Nenoste s sebou:
Větší množství peněz, cennosti a osobní šperky.
Pro větší sumy slouží nemocniční trezor, požádejte o jejich uložení.
Přijetí do nemocnice:
Hlavním bodem bude rozhovor o Vašem zdravotním stavu s přijímajícím lékařem. Informujte ho ve vlastním zájmu o
všem pravdivě, nic nezamlčujte. Součástí příjmu bude podpis souhlasu s přijetím do nemocnice. Dále označení osob,
které mohou být informovány o vašem zdravotním stavu.
Ptejte se na vše co Vás zajímá.
Pokud se nemůžete na příjem dostavit, informujte nás o tom na tel. čísle 416 858 465. Umožníte tak
nabídnout termín operace jinému pacientovi.
Přejeme spokojený pobyt na našem oddělení.

