
   

 
Otorinolaryngologie 
Městská nemocnice Ostrava, p. o. 
Nemocniční 898/20A 
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava 
T 596 191 111 F 596 618 781 
www.mnof.cz 

 
platnost od 1.1.2019 
NLP – IM – verze :6 – 06 

Vážená paní, vážený pane, 

budete přijat(a) k plánovanému výkonu na oddělení Otorinolaryngologie,  

na ambulanci se laskavě dostavte v 7:00 hodin dne: ………………………………………….  
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 

 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, utěrka, přezůvky 

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

 ženy – gelové nehty, nalakované nehty 

Týden před nástupem, prosím, potvrďte telefonicky příjem na ORL ambulanci, 

v případě nepotvrzení nástupu může dojít ke změně termínu operace. Důvodem jsou 
dlouhé objednací doby k plánovaným operacím. 

KONTAKTY: Ambulance – 596 192 368   
 Lůžkové oddělení – 596 192 387 

Vezměte, prosím, na vědomí, že doba administrativního příjmu a lékařského vyšetření může trvat až 
několik hodin. Také Vás musíme upozornit, že přesný termín operace se může z vážných provozních 

důvodů i na poslední chvíli změnit (např. neplánované prodloužení operačního výkonu u pacienta 
zařazeného před Vámi). 

Děkujeme Vám za pochopení a Vaši trpělivost. 

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 v době návštěv nebo individuálně po předchozí domluvě. 

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

Na oddělení jsou  k dispozici 2 nadstandardní pokoje s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou  
vybaveny lednicí, televizí,  wi-fi připojením  a rychlovarnou konvicí. 

 Pobyt na pokoji si můžete dohodnout již při objednání  
k hospitalizaci. Informaci o ceně Vám podá sestra na ambulanci. 

Do informovaných souhlasů, prosím, nevypisujte datum a do informovaného souhlasu „Hospitalizace 

pacienta“ nezapomeňte uvést heslo pro telefonickou komunikaci s určenými osobami. 

 

Spokojený pobyt a včasné uzdravení Vám přeje kolektiv Otorinolaryngologie 
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