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Vážená paní, vážený pane, 
prosíme, přečtěte si následující informace 
PŘI NÁSTUPU DO NEMOCNICE SI VEZMĚTE: 

• občanský průkaz 
• průkaz zdravotní pojišťovny 
• potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud jej máte vystaveno 
• doporučení k hospitalizaci 
• propouštěcí zprávu, veškerou aktuální zdravotnickou dokumentaci 
• rozpis léků, které užíváte 
• léky, které Vám předepisuje specialista (např. na astma, osteoporózu, diabetes) 
• léky (v originálním balení), které si přinesete do nemocnice, budou označeny 

Vašim jménem a uloženy v příruční lékárně 
• Vaše kompenzační pomůcky: brýle, berle, naslouchadlo s bateriemi, ortéza, 

korzet, chodítko apod. 
TOALETNÍ POTŘEBY: 

• mýdlo, šampon, žínka, zubní pasta, kartáček, hřeben, ručník, toaletní papír 
• muži – holicí potřeby, ženy – hygienické potřeby 
• pyžamo, noční košile, župan, přezůvky 

PROSÍME, NENOSTE: 
• větší obnos peněz, vkladní knížky, platební karty, cennosti, šperky, zbraně 

DŮLEŽITÉ: 
• prosíme ženy, aby si před hospitalizací odlakovaly nehty, odstranily umělé nehty 

a umělé řasy 

OBJEDNÁVKY K OPERACÍM:   KONTAKT: 
Pondělí: 12:30 – 14:30   E-mail:   eva.izarikova@mnof.cz 
Úterý: 12:30 – 14:30   Ambulance:  596 192 125 

 

Návštěvní doba je na lůžkovém oddělení denně od 15:00–17:00 hodin 
nebo individuálně po dohodě s ošetřujícím lékařem 

Informace o zdravotním stavu podávají lékaři osobně v době návštěv nebo individuálně 
po předchozí domluvě 

Na všech pokojích jsou za poplatek k dispozici televize 
Na oddělení je dispozici jeden nadstandardní pokoj vybavený lednicí, televizí, telefonem, 
internetovou přípojkou a rychlovarnou konvicí. Pobyt na pokoji si můžete dohodnout již 

při objednání k hospitalizaci. Informaci o ceně Vám podá sestra na ambulanci. Může se však 
stát, že v den Vašeho nástupu bude nadstandardní pokoj ještě obsazen předchozím 

pacientem, u něhož došlo k prodloužení hospitalizace. Z tohoto důvodu nemůžeme Vaši 
objednávku pokoje jednoznačně garantovat. Objednáním tedy, bohužel, nevzniká 

automaticky nárok na realizaci Vašeho požadavku. 
Spokojený pobyt a včasné uzdravení Vám přeje kolektiv Chirurgie a úrazové chirurgie 

 
 
 
Bc. Iveta Galbavá      MUDr. Tomáš Mrázek, Ph.D., MBA 
vrchní sestra        primář 
Chirurgie a úrazové chirurgie     Chirurgie a úrazové chirurgie  
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Informace k vystavení dokumentace při příjmu 
pacienta k hospitalizaci na oddělení 

Vážená paní, pane, 
vyplňte, prosím, čitelně hůlkovým písmem tento formulář a odevzdejte jej v kartotéce naší 
ambulance při příchodu k hospitalizaci. 

Příjmení a jméno: ..................................................................................................................... 

Rodné příjmení: ........................................................................................................................ 

Rodné číslo: .............................................................................................................................. 

Číslo zdravotní pojišťovny: ..................................................................................................... 

Číslo platného OP: ................................................................................................................... 

Přesná adresa v době pracovní neschopnosti: 

.................................................................................................................................................... 
Stav: � svobodný/á � ženatý/vdaná � rozvedený/á � vdovec/vdova  

 

Nejbližší příbuzný, kterého je možné informovat v případě potřeby o Vašem zdravotním 
stavu: 

Jméno a příjmení: .................................................................................................................... 

Adresa: ...................................................................................................................................... 

Telefon: ..................................................................................................................................... 

Jméno a příjmení Vašeho praktického lékaře: ...................................................................... 

Adresa praktického lékaře: ..................................................................................................... 

U pracujících: 

Název firmy a adresa zaměstnavatele: 

.................................................................................................................................................... 

Pracovní zařazení (druh vykonávané práce): ........................................................................ 

U nezaměstnaných:  

Veden na Úřadu práce: � NE � ANO – Adresa úřadu práce  

.................................................................................................................................................... 
 

Děkujeme Vám za spolupráci! 
 
 
 


