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Vážená paní, vážený pane, 
budete p řijat(a) ke KORONAROGRAFII  na odd ělení Kardiologie,  

na kardiologickou ambulanci se laskavě dostavte v 6:30 – 7:00  hodin dne: …………………… 
prosíme, p řečtěte si následující informace 

PŘÍPRAVA: 
• den před vyšetřením si vyholte obě třísla 
• je vhodné zvýšit příjem tekutin 
• v den vyšetření můžete lehce posnídat 
• užijte ranní léky, které užíváte 
• pokud jste diabetik, aplikujte inzulín, nebo užijte léky na cukrovku a posnídejte 

PŘI NÁSTUPU DO NEMOCNICE SI VEZMĚTE: 
• občanský průkaz 
• průkaz zdravotní pojišťovny 
• potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud jej máte vystaveno 
• potvrzení o hmotné nouzi, pokud jej máte vystaveno 
• 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 

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, cennosti, šperky 
• zbraně 

KONTAKT: Ambulance – 596 193 379 

Návštěvní doba je na l ůžkovém odd ělení denn ě od 15:00–17:00 hodin 
nebo individuáln ě po dohod ě s ošet řujícím léka řem 

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

Na oddělení je k dispozici nadstandardní pokoj vybavený lednicí, televizí, internetovou 
přípojkou a rychlovarnou konvicí. Pobyt na pokoji si můžete dohodnout již při objednání  

k hospitalizaci. Informaci o ceně Vám podá sestra na ambulanci. 

Spokojený pobyt a v časné uzdravení Vám p řeje kolektiv Kardiologie 
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