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INFORMACE PRO KLIENTY NASTUPUJÍCÍ K HOSPITALIZACI

Pan/í

………………………......................................................................................................................

Vážený/á pane/í,
dostavte  se  dne   ……………………..............   mezi  08.00  -09.00  hod.  k  hospitalizaci  na  naší
Neurochirurgickou a neuroonkologickou kliniku 1. LF UK a ÚVN (pavilon CH1, výtahy A, suterén -
2, kancelář - příjem). Pokud Vám tento termín nevyhovuje, volejte na tel: 973 202 963.

Prosíme o provedení předoperačních vyšetření dle přiloženého seznamu (snímkovou dokumentaci
s sebou).
K příjmu, prosím přineste výsledky těchto vyšetření provedených Vašim praktickým lékařem -
(výsledky nesmí být starší než jeden měsíc):
1. anamnéza (osobní, rodinná, pracovní, sociální, alergologická, farmakologická)
2. fyzikální  vyšetření  včetně  preventivní  onkologické  prohlídky  ve  smyslu  Vyhlášky  MZ

č.56/1997 Sb.
3. kompletní laboratorní vyšetření (KO, FW, mineralogram, urea, kreatinin, glykémie, celková

bílkovina, jaterní testy, HBsAg, INR , APTT, moč chem+sed, krevní skupina, screening MRSA
(výtěr krk,nos)

4. EKG, RDG S+P, interní vyšetření se závěrem  „Pacient je schopen výkonu v celkové
anestezii“

!!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!!
3 dny před přijetím vysadit Anopyrin či jiný lék na ředění krve. (neplatí u nemocných s onemocněním
krkavic)

48 hodin  před plánovaným operačním výkonem vysadit antidiabetika  obsahující  účinnou látku
metformin (Glucophage, Siofor, Adimet, Metfogamma aj.) –  prevence vzniku laktátové acidózy
(nadbytek kyselin v organizmu, velice závažný stav)

Bez kompletních výsledků a vyjádření: “Pacient je schopen výkonu v celkové anestezii”, bohužel
nemůžete být přijati.

1. Jak se na pobyt v nemocnici připravit 

  A. Do nemocnice si určitě vezměte seznam všech léků, které užíváte včetně údajů o dávkách
a o čase podávání. Je vhodné vzít si s sebou veškeré léky v originálním balení. Obecně platí,
že nemocnice musí zajistit pacientovi léky z vlastních zásob. Nicméně jedná-li se o krátkodobý pobyt
a vy užíváte vzácné léky na epilepsii, bývá schůdnější se po dohodě s lékařem vybavit vlastním
zdrojem. Je běžnou praxí, že při přijetí na lůžko může být provedena změna medikace v rámci
generik (stejný lék s jiným názvem, ale se stejnou účinnou látkou). 

  B. Pokud ze zdravotních či jiných důvodů dodržujete nějakou speciální dietu, ověřte si zda ji
je nemocnice schopna zajistit. 

  C. Pokud jste alergičtí na léky či na určité potraviny, je vhodné si doma připravit výrazný nápis
ALERGIE NA:…, který po přijetí do nemocnice umístíte například na svůj noční stolek. Může to
vypadat jako nadbytečné opatření (lékaře jistě o vaší alergii budete informovat), ale opatrnosti nikdy
nezbývá. 

  D. Máte-li starší záznamy o svém onemocnění (kopie lékařských zpráv apod.), je vhodné si je
vzít s sebou – mohou přijímajícímu lékaři posloužit ke zpřesnění informací o vašem zdravotním
stavu. 



  E. Při operaci krční páteře si sebou přineste límec krční dvouvrstvý PHILADELPHIA /skupina
04, kód 04157/ - poukaz na tuto léčebnou pomůcku Vám vypíše Váš odborný lékař – neurolog.
Používání límce je nedílnou součástí léčby a v pooperačním období jej budete řadu týdnů používat.

  F. Vezmete si sebou pracovní neschopnost vystavenou Vaším odborným lékařem, např.
neurologem.
Podle zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění je lékař/specialista, který Vás ke konzultaci
na  Neurochirurgickou  kliniku  poslal,  Vaším  ošetřujícím  lékařem  se  všemi  právy  i  povinnostmi:
rozhodování  o  dalším  diagnosticko-léčebném  postupu  včetně  předpisu  potřebných  léčiv
a pomocných  vyšetření  i  o  souvisejících  režimových  opatřeních.  V  případě,  že  jím  léčené
onemocnění vyžaduje klidový režim, patří k povinnostem tohoto ošetřujícího odborníka příslušné
odbornosti  dle zákona o nemocenském pojištění  i  vystavení  legitimace PN, její  evidence a její
ukončení.

2. Přijetí do nemocnice 
  Hlavním bodem přijetí je rozhovor s přijímajícím lékařem, který se bude kromě průběhu vašich
stávajících obtíží zajímat i o to, jaká onemocnění jste vy a vaši blízcí prodělali v minulosti, jaké
užíváte léky, zda nejste na nic alergičtí a o řadu dalších věcí – tzv. anamnéza. Informujte lékaře ve
vlastním  zájmu  pravdivě,  nic  nezamlčujte,  nemůžete-li  si  vzpomenout,  pomožte  si  lékařskými
zprávami, které máte s sebou.
Součástí příjmu by měl být podpis tzv. obecného souhlasu s přijetím do nemocnice. Ve vlastním
zájmu si přečtěte, co podepisujete!  
Vstupní  souhlas dále obvykle obsahuje označení  osoby či  osob,  které mohou být  informovány
o vašem zdravotním stavu – ze zákona nelze bez vašeho souhlasu nikomu informace podávat,
takže je tento záznam nutný. Přijímající  lékař je povinen odpovědět na vaše dotazy týkající  se
průběhu hospitalizace i předpokládané délky pobytu v nemocnici. Je rovněž povinen vás seznámit
s případnými doplatky na poskytnutou péči, pokud tato není hrazena ze zdravotního pojištění. 
  Svou roli v příjmu pacientů má vedle lékaře i sestra – při rozhovoru s vámi se zaměří zpravidla na
zjištění stupně vaší sebeobsluhy (při pohybu, jídle apod.), na případnou přítomnost rizik – například
pádu či proleženin, hodnotí posouzením výšky a váhy také stav vaší výživy. Sestra vás také obvykle
seznámí s možnostmi placených nadstandardních služeb zajišťovaných nemocnicí (strava či lépe
vybavené pokoje) a s jejich cenami. 

Do nemocnice s sebou raději neberte: 
Větší  množství  peněz,  cennosti,  osobní  šperky  a  cigarety –  krádeže  patří  k  nejčastějším
mimořádným událostem v nemocnicích. Pro větší sumy a cennosti je určen nemocniční trezor. 

Pro více informací Ministerstvo zdravotnictví  pro pacienty připravilo na svých webových
stránkách Knihu Bezpečí.

Při jakýchkoliv nejasnostech je možno se informovat na telefonu 973 202 951
Nadstandardní pokoj lze objednat na tel: 973 202 963

Děkujeme za spolupráci a přejeme spokojený pobyt v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské
fakultní nemocnici Praha.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN.
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