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Vážená paní, vážený pane, 
prosíme, p řečtěte si následující informace 

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 
• doporučení k hospitalizaci 
• výsledky vyšetření od svého ošetřujícího lékaře 
• zprávu odborného lékaře 
• výsledky krevních testů, pokud byly provedeny v posledním měsíci 
• výsledky předoperačních vyšetření, rentgenové snímky, pokud je máte 
• Vaše kompenzační pomůcky: brýle, francouzská hůl, korzet, naslouchadlo 

s bateriemi, chodítko, invalidní vozík 
• 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, platební karty, cennosti, šperky 
• zbraně 

KONTAKTY: Neurologická ambulance – 596 192 217 
 Lůžkové odd ělení ženy – 596 192 235 
 Lůžkové odd ělení muži – 596 192 275 
 

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, 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. 

Spokojený pobyt a v časné uzdravení Vám p řeje kolektiv Neurologie 
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