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Vážená paní, vážený pane, 

Vítáme Vás v chemoterapeutické části oddělení Klinické onkologie Městské nemocnice 
Ostrava, která je určena pro podávání protinádorových léků. Budeme se snažit během léčby 
společně s Vámi řešit všechny problémy a tím Vám umožnit překonat toto obtížné období 
bez výraznějších obtíží. 

O Vašem způsobu léčby, jejím časovém průběhu, vedlejších účincích, dietě, režimu během 
léčby (event. podání dalších informací, které budete potřebovat vědět) budete informováni 
lékařem, který s Vámi bude léčbu plánovat a zahajovat. Protože léčba chemoterapií je 
závažná a my budeme sledovat Váš zdravotní stav, sdělte nám při každé kontrole jakoukoliv 
jeho změnu či obtíže, které Vás trápí. 

Léky, které jste užívali dosud pro jiné onemocnění (onemocnění srdce, krevního tlaku, 
onemocnění cévní, cukrovka …), budete užívat i nadále. Sdělte nám jejich názvy, a jak často 
je užíváte, nebo nám přineste obal léku pro upřesnění informace. 

Pokud půjdete během naší léčby k jinému lékaři (např. zubnímu ošetření nebo jinému 
odbornému lékaři), potřebujete od nás zprávu o probíhající léčbě a Vašem současném 
zdravotním stavu. Informujte nás o této plánované návštěvě a my Vás vybavíme potřebnou 
zprávou. 

Pro Vašeho praktického, závodního, event. soukromého lékaře dostanete od nás zprávu 
po každé kontrole nebo léčbě.  

Proti nevolnosti provázející většinu chemoterapií obdržíte Cerucal tablety, event. Torecan 
čípky, event. další léky. Užívejte je, prosím, dle poučení lékaře nebo dle písemného sdělení 
na zprávě a překonání nepříjemných účinků chemoterapie bude snazší. 

Při odběrech krve sdělte sestře důležité skutečnosti, např. užívání léků na „ředění krve“, léků 
na cukrovku nebo změnu zdravotního stavu, bolesti, teplotu. Nezapomínejte na možnost 
obrátit se přímo na lékaře. 

Pokud nebudete moci přijít, náhodou onemocníte a budete léčeni v místě bydliště, oznamte 
nám Vaše obtíže alespoň telefonicky na čísle 596 193 337 nebo 596 193 156. 

 

Přejeme Vám, aby lé čba u Vás byla ú činná  
a abychom ji spole čně zvládli bez komplikací. 

 
Kolektiv léka řů a sester odd ělení Klinické onkologie 

 


