
 

 

INFORMACE K JEDNODENNÍM OPERACÍM V MĚSTSKÉ 

NEMOCNICI NERATOVICE 

 

KONTAKTY 

• Oddělení jednodenní operační péče: + 420 273 139 661 

 

• Pokud budete muset z nějakého důvodu zrušit Váš sjednaný termín operace, neprodleně 

kontaktujte svého operatéra.  

• Pokud se stane něco neočekávaného do 48 hodin před operací, neprodleně kontaktujte 

staniční sestru paní Poláškovou na telefonním čísle: + 420 734 147 731.   

JAK SE K NÁM DOSTANETE?  

• Adresa: Městská nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice 

• Oddělení Jednodenní operační péče se nachází v samostatném křídle v 1. patře 

v nemocnici.  

• Výtah se nachází vlevo hned za vrátnicí, kde zmáčknete tlačítko 2. NP nebo můžete jít  

po schodišti, kde Vás navedou šipky na zemi.  

• Zaparkovat můžete v ulici Alšova nebo z druhé strany Nemocnice v ulici J. Š. Baara.  

Na parkovišti u Nemocnice je možné jen zastavit.     

 



POKOJE NA ODDĚLENÍ JEDNODENNÍ OPERAČNÍ PÉČE 

• Oddělení má 10 lůžek, jeden 4lůžkový pokoj a tři 2lůžkové ve vyšším standardu. 

• Všechny pokoje mají vlastní koupelnu, TV a WIFI připojení.  

• Nadstandardní pokoj si můžete objednat u staniční sestry, paní Poláškové na telefonním čísle: 

+ 420 734 147 731. Poplatek za nadstandardní pokoj je 1 000,- Kč/den. 

MALÉ VÝKONY V LOKÁLNÍ ANESTEZII BEZ ANESTEZIOLOGA 

• Nepotřebujete předoperační vyšetření. 

• Připravte si seznam léků a alergií. 

• Po dohodě s Vaším praktickým lékařem vysaďte léky na ředění krve – Warfarin, … 

• Dostavte se po lehké snídani ve stanovený čas k příjmu na oddělení jednodenní péče. 

• S sebou přineste ambulantní zprávu a RTG na CD. 

• Po operaci odcházíte domů. 

• Pokud nemáte předepsané léky tlumící bolest, požádejte o ně sestru před odchodem 

z oddělení. 

OPERACE V CELKOVÉ NARKÓZE 

• Dostavte se na lačno – poslední jídlo ve 22 hodin předešlý den. Pokud máte trvalou medikaci, 

zapijte ji douškem vody v 6 hodin ráno ve stanovený čas k příjmu na oddělení jednodenní péče. 

• S sebou přineste předoperační vyšetření, ambulantní zprávu a RTG na CD. 

• S sebou si vezměte základní toaletní potřeby, župan, přezůvky a mobilní telefon.  

• U některých menších výkonů je možné odejít do domácího ošetřování v den operace. 

Informace Vám podá Váš o operatér. Nicméně je nutný doprovod druhé osoby. Řízení 

automobilu po operaci není možné.  

• Po větším operačním výkonu budete hospitalizování do druhého dne.  

• Léky tlumící bolest a případné ortézy je vhodné mít předepsány dopředu.    

PRACOVNÍ NESCHOPNOST 

• Vystavení pracovní neschopnosti provádíme při příjmu na naše oddělení. 

• Při Vašem příjmu si rozmyslete, jestli budete pracovní neschopnost potřebovat nebo ne. 

• Zpětné vystavení pracovní neschopnosti je možné pouze do 3 dnů od Vaší operace.  

• O další vedení a ukončení pracovní neschopnosti laskavě požádejte Vašeho praktického lékaře.  

• U Vašeho praktického lékaře se musíte hlásit nejpozději do 3 dnů od Vaší operace. 

POOPERAČNÍ KONTROLA  

• První kontrola po operaci a převaz je 2 – 5 den po operaci. Bude Vás informovat Váš operatér. 

• Pokud Vás na operaci poslal Váš ambulantní ortopéd, nikoli operatér, předejte mu při první 

kontrole Operační protokol, který dostanete při propuštění.  


