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Vážená paní, vážený pane,…………………………………… 
 
oznamuji Vám, že termín Vašeho přijetí k plánované ortopedické operaci 

je stanoven na………………………………………………………………………………………..  

Na lůžkové oddělení se laskavě dostavte v………….. hodin, abychom stačili zajistit  
předoperační přípravu. K přijetí se přihlaste:  

na stanici A ve 2. patře ortopedického pavilonu (A); 

na stanici B ve 2. patře ortopedického pavilonu (A). 

 
Vlastní termín operace budeme upřesňovat při Vašem přijetí po dohodě s Vámi. 

 
Čekáte-li na výkon v lokální anestezii, volejte prosím den před plánovanou operací 
po 16 hodině na tel. č. 596 192 430, bude Vám sdělena doporučená hodina nástupu 
k operaci. 
 
Požádejte svého praktického lékaře, aby laskavě zajistil vyšetření podle přiloženého 
seznamu. Výsledky přineste s sebou k hospitalizaci.  

Vyšetření nemohou být starší než 14 dnů.  
 
Pokud se potřebujete na něco zeptat, nebo chcete změnit termín svého přijetí 
k hospitalizaci, spojte se, prosím, s kontaktní sestrou oddělení: 
 
KONTAKTY: Telefon – 596 192 572 se záznamovou schránkou a faxem 
 Mobil – 724 158 597 
 Email – ortopedie@mnof.cz  
 

Z provozních důvodů žádáme o potvrzení, že jste připraven(a) k nástupu na operaci 
ve výše dohodnutém termínu telefonicky, v době 7:30–14:00 hod.  

dne …………………na jedno z výše uvedených čísel. 
 
V opačném případě obsadíme Váš termín jiným pacientem. 
 
 
Ve výjimečných případech může být termín Vaší operace posunut o několik dnů. 
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PŘI NÁSTUPU DO NEMOCNICE SI VEZMĚTE: 
• občanský průkaz 
• průkaz zdravotní pojišťovny 
• potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud jej máte vystaveno 
• výsledky vyšetření od svého ošetřujícího lékaře (viz příloha)  
• Vaše kompenzační pomůcky: francouzská hůl, korzet, naslouchadlo 

s bateriemi, chodítko, ortézu, invalidní vozík 
• pokud se připravujete na operaci umělého kloubu na dolních 

končetinách a máte problémy se stabilitou při chůzi, jsou výhodnější vysoké 
dřevěné podpažní berle 

• 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 
• mince na televizní automaty v pokojích pacientů stanice A, B, JIP 

TOALETNÍ POTŘEBY: 
• mýdlo, šampon, žínka, zubní pasta, kartáček, hřeben, ručník, toaletní papír 
• muži – holicí potřeby, ženy – hygienické potřeby 
• pyžamo, noční košile, župan, domácí obuv s pevnou patou 

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

KONTAKTY: Telefon – 596 192 572 se záznamovou schránkou a faxem 
 Mobil – 724 158 597 
 Email – ortopedie@mnof.cz  
 

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 

Máme čtyři jednolůžkové pokoje s nadstandardním vybavením: televizí, lednicí, telefonem, 
trezorem na cennosti, rychlovarnou konvicí, WiFi připojením a vlastním sociálním 
zařízením. Pobyt na pokoji si můžete dohodnout již při objednání k hospitalizaci. Informaci 
o ceně Vám podá sestra na ambulanci. 

Spokojený pobyt a včasné uzdravení Vám přeje kolektiv Ortopedie 
 
 
  
 
         
Eva Gebauerová        MUDr. Michal Mačák 
vrchní sestra Ortopedie       primář Ortopedie 


