POZVÁNKA K PŘIJETÍ NA OPERACI
(ASA I. u dospělých pacientů)
Vážená paní, vážený pane,
dostavte se k přijetí na operaci dne .............................. na recepci, FN Bory, pavilon 22 – přízemí, v době:
 všední dny

8:00 - 9:00 hodin

 neděle a svátky

13:00 hodin

tel. 377 402 153, 377 402 617

Pro lékaře:
PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ: se zhodnocením stavu pacienta ASA I. - V.:
 moč a sediment*
 krevní obraz a diff.*, trombocyty, sedimentace*, APTT* (krvácivost, srážlivost), ALT*, glykémie*,
 ionty v séru (Na, K, Cl), bilirubin, AST, kreatinin, urea
 EKG*, interní vyšetření (event. vyšetření kardiologické, endokrinologické, nefrologické atd.)
 u pacientů nad 50 let věku RTG plic (ne starší půl roku)
U pacientů, které praktický lékař zhodnotí jako ASA I., jsou dostačující vyšetření označená hvězdičkou.
Originály výsledků vyšetření přineste s sebou – zůstanou založené v dokumentaci pacienta na naší klinice.
Před operací revize antiagregační a antikoagulační léčby – vysazení, nebo převedení na LMWH.

Pro pacienty:
PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ: Maximálně týden před plánovaným přijetím, prosíme, zajistěte u praktického
lékaře výše uvedená předoperační vyšetření.
LÉKY: Doporučujeme, abyste s sebou vzali léky, které užíváte, pro případ, že by aktuálně nebyly k dispozici na
oddělení.
UŠNÍ OPERACE: Dostavte se 3 týdny před operací do otologické poradny MUDr. Slouky, ordinační doba - každé
úterý 10:00 - 13:00 hodin, tel. 377 402 971. Toto se netýká operací drenáže středouší (stipuly).
OPERACE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY: Aktuální endokrinologické vyšetření včetně hladin hormonů žlázy (ne starší 2 týdnů).
PRO ŽENY: 3 týdny před operací nutno vysadit hormonální léčbu (i antikoncepci). Operační výkon nelze provést
v době menstruace.
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
K plánované operaci nemůžete být přijat/a s akutní rýmou, oparem, kašlem, horečkou.
Pokud jste užíval/a antibiotika neměl by být výkon proveden dříve než za 3 týdny po skončení léčby.
Minimálně týden před plánovanou operací neužívat Acylpyrin, Anopyrin, Godasal apod.
STRAVA: (nárok pacienta na stravu po přijetí k hospitalizaci)
 příjem do 09:00 hod. – pacient má nárok na oběd a večeři
 příjem od 09:00 do 10:30 hod. – pacient má nárok na část oběda (polévku a pečivo) a večeři
 středa: příjem od 10:30 do 13:00 hod. – pacient má nárok večeři (studená)
 pracovní dny (kromě středy) příjem do 16:00 hod. – nárok na teplou večeři
 sobota, neděle: příjem do 12:00 hod. – nárok na večeři (studená)
CO SI VZÍT S SEBOU:
Průkaz pojištěnce, toaletní potřeby, domácí obuv, můžete mít vlastní pyžamo, knihu apod.
ZRUŠENÍ OBJEDNÁNÍ (PŘÍP. PŘEOBJEDNÁNÍ): oznamte NEPRODLENĚ na výše uvedeném telefonním
čísle.
Děkujeme za dodržení uvedených pokynů.
Kolektiv zaměstnanců ORL kliniky

