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Informace o přijetí k operaci
Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče!
Při vyšetření Vašim lékařem Vám (Vašemu dítěti) byla doporučena operace (hospitalizace) na ORL odd.
Kroměřížské nemocnice.V zájmu vaší úspěšné léčby a spokojenosti s pobytem na našem oddělení Vás prosíme o
přečtení a respektování uvedených informací.
Objednání k operaci (hospitalizaci):
• Pokud Vám byla operace doporučena lékařem ORL odd. Kroměřížské nemocnice, pak Vás současně
objednáme i k hospitalizaci.
• Pokud jste byl doporučen k operaci soukromým ORL lékařem, můžete se objednat denně od pondělí do
pátku mezi 9-12 hod. na tel. 573 322 317. Složitější zákroky je vhodné ještě konzultovat s přednostou
oddělení nebo jeho zástucem po telefonickém objednání, aby Vás mohli podrobněji seznámit s plánovaným
výkonem.
• Přeobjednat se můžete též telefonicky denně od pondělí do pátku mezi 9-12 hod. na tel. 573 322 317.
Obecné informace:
• Parkování osobních vozů je možné na parkovišti před nemocnicí a za poplatek i na vyhrazených místech
v areálu nemocnice ( 100 Kč v r.2014 na den). Pro pacienty z jiných oblastí, kteří přijedou do Kroměříže
autobusem, je nejlépe vystoupit na Milíčově náměstí, dále pěšky cca 10 minut po Havlíčkově ulici.
Z vlakového a autobusového nádraží je nejlépe použít městkou autobusovou dopravu .
• Další informace Vám poskytneme na naší ambulanci na tel. 573 322 317, lůžkovém oddělení na tel.573
322 316 nebo na webových stránkách www.nem-km.cz/orl
Předoperační příprava a vyšetření:
• Aby mohla být operace provedena, jsou nezbytná předoperační vyšetření. Navštivte proto asi 10-14 dní
před operací Vašeho praktického lékaře, který Vám nutná vyšetření dle přiloženého tiskopisu zajistí.
• Je nezbytné tiskopis s vyplněným předoperačním vyšetřením přinést s sebou do nemocnice!
• Pokud užíváte léky na ředění krve ( Warfarin, Anopyrin, Godasal a podobně) je nutné je asi 7 dní před
operací vysadit nebo nahradit jinými po domluvě s Vaším lékařem!
Do nemocnice si prosím přineste:
• Nálezy od odesílajícího lékaře s doporučením rozsahu operace: ORL lékaře, endokrinologa, očního či
jiného, který Vám operaci doporučil.
• Dostupné rtg a CT snímky, nálezy ultrazvukového vyšetření (pokud se týkají prováděného výkonu) event.
celou zdravotní kartu.
• Předoperační vyšetření (viz výše).
Průkaz zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.
• Adresu a telefon vašeho praktického (dětského) lékaře.
• Pyžamo, župan, ručník, toaletní potřeby, toaletní papír a přezůvky.
• „Neschopenku“, pokud Vám byla již vystavena.
Přijetí do nemocnice:
• K přijetí se dostavte na ORL ambulanci v přízemí pavilonu L spojeného koridorem s chirurgickým
pavilonem:
• V 6.00 - 6.30 nalačno (od půlnoci nejíst ani nepít), operace se provádí v den přijetí dopoledne (operace
dětí s krátkodobým pobytem v nemocnici).
• Mezi 9-11 hod. ve všední den (v neděli a o svátcích mezi 15.00- 16.00), operace se provádí následující den
(většina operací).
• Pokud z různých důvodů předpokládáte zpoždění (komplikace v dopravě apod.), pak to co nejrychleji
oznamte na tel. 573 322 316.
• Seznamte se prosím s denním řádem (na chodbě ORL oddělení) a s právy pacientů (na každém pokoji).
• Při příjmovém vyšetření Vás lékař ORL odd. seznámí s účelem operace, průběhem léčby, rizicích a
případných následcích navrhovaného výkonu. Plánovaný zákrok i znecitlivění během něj vyžaduje Váš
písemný souhlas, proto při příjmu obdržíte písemné poučení. Seznamte se, prosím, s touto informací a
případné dotazy pro lékaře si připravte.

Pobyt v nemocnici:
• Oddělení je po kompletní rekonstrukci a pokoje jsou 2-3 lůžkové s vlastním sociálním zařízením.
• Pobyt s dítetem v nemocnici je možný vždy. Pokud doprovázející osoba nechce stravu a vlastní lůžko, pak
je pobyt zdarma. V případě nároku na lůžko a stravu se "hotelový poplatek"(náklady na stravu, praní
lůžkovin, vodné, stočné, úklid, energie) platí při propuštění . Úhrada těchto nákladů ze zdravotního
pojištění je pouze na doporučení ošetřujícího lékaře a to z konkrétních zdravotních důvodů.
• Návštěvní hodiny jsou ve všední dny mezi 15 -17 hod., v sobotu a neděli a o svátcích mezi 14 -16 hod. Po
domluvě s lékařem i mimo tuto dobu.
• Pokud odcházíte z oddělení, oznamte to sestře.
• Do nemocnice si nenoste větší finanční částky a šperky z drahých kovů (před operací je nutno všechny
sundat), u žen je vhodné odlakovat nehty.
• Telefonní číslo na které Vám mohou známí a příbuzní zavolat je 573 322 481, hovor je přepojen přímo k
lůžku.
Propuštění z nemocnice:
• Před odchodem z oddělení prosím vyplňte dotazník pacientů, přispějete tím ke zvýšení kvality péče.
• Při propuštění obdržíte zprávu pro Vašeho praktického a odesílajícího ORL lékaře (očního, endokrinologa
aj.), propuštění z nemocnice jim nahlaste. Operatér nebo ošetřující lékař oddělení Vás (Vaše dítě) objedná
ke kontrole a vydá léky (recepty na léky), které jsme Vám doporučili k užívání po propuštění.
• Od sestry oddělení obdržíte při propuštění "lístek na peníze" a "neschopenku".
• Při doprovodu dítěte Vám sestra vystaví "neschopenku" při přijetí do nemocnice. Pokud někdo z rodičů
zůstává s dítětem i doma, je nutno "neschopenku" ukončit a u Vašeho dětského lékaře vystavit "paragraf".
Všeobecné informace o pooperačním průběhu a doléčení. Podrobné informace Vám poskytne ošetřující lékař
při přijetí do nemocnice:
• Po většině ušních, nosních a krčních operacích trvá riziko krvácení asi 14 dnů po operaci. Proto není
vhodné koupání a sprchování v horké vodě a pobyt na slunci, rovněž strava je vhodnější měkká a vlažná.
Kouření i alkoholické nápoje mohou též vyvolat krvácení.
• Větší fysická zátěž a sportovní aktivity nejsou vhodné po dobu 1-6 týdnů po operaci v závislosti na typu
výkonu.
• Při teplotách i bolestech užívejte Paralen nebo Ibalgin (Brufen) v doporučených dávkách. Delší trvání
teplot může signalizovat zánětlivou komplikaci, v tomto případě kontaktujte ošetřujícího lékaře.
• Při krvácení z operované oblasti se ihned dostavte na lůžkové ORL oddělení Kroměřížské nemocnice nebo
v místě bydliště.

Pokud budete s výsledkem naší operační i ošetřovatelské péče spokojeni, a máte možnosti, jak přispět na zajištění
dalšího rozvoje našeho oddělení, budeme Vám vděčni za každý finanční obnos, který poukážete na konto ORL
oddělení: 179531097/ 0600. Variabilní symbol 56. Ve zprávě pro příjemce uveďte, prosím, „dar pro ORL“,
eventuálně příjmení.
Za kolektiv ORL odd. Kroměřížské nemocnice
prim.MUDr.Ivan Pár

