
 
 

 

INFORMACE K JEDNODENNÍM OPERACÍM 
V NEMOCNICI NERATOVICE 

 
 

 CO SI VZÍT S SEBOU A JAK OPERACE PROBÍHÁ: 
 

 Malé výkony v místní nebo svodné anestezii (bez anesteziologa)  
U těchto výkonů není třeba klasické předoperační vyšetření, je jen třeba připravit 
seznam léků a alergií, případně po dohodě s praktickým lékařem vysadit léky na 
„ředění krve“ - Warfarin, atd. Pacient se dostaví po lehké snídani ve stanovený 
čas (dle operatéra) k příjmu na oddělení ve 2. podlaží.  
S sebou pouze zprávu z ambulance a případně RTG snímek (CD). Po operaci 
odchází pacient domů, analgetika k pooperační péči by měl mít již od operatér 
a předepsána předem ze své ambulance. 
 

 Operace v celkové anestezii nebo větší výkony (s anesteziologem) 
Pacient se dostaví na lačno (poslední jídlo a pití max. 6 hodin před nástupem)  
ve stanovený čas na oddělení JPL s předoperačním vyšetřením, ambulantní 
zprávou a případně RTG snímkem.  
Po operaci záleží na tom, jak se pacient cítí, případně jaký je rozsah operace. 
Pokud se cítí zcela dobře, může cca 3-6 hodin po operaci domů (v doprovodu 
druhé osoby, aby někde neupadl, protože slabý vliv anestezie může přetrvávat). 
Při větších výkonech na rameni, případně plastikách zkřížených vazů je pravidlem 
hospitalizace do druhého dne ráno (propuštění po převazu mezi 8 – 9 hodinou).  
Pooperační léky na bolest je vhodné mít předepsány dopředu stejně jako  
případné ortézy. 

 

 KONTAKTY: 
 

Pokud se stane po sjednání termínu něco neočekávaného (nehoda, osobní událost, 
nemoc) 2 a více dní dopředu, kontaktujte svého ortopeda. Pokud se taková věc stane 
do 48 hodin před výkonem, je nejlépe zavolat:  

 přímo na oddělení JPL, tel.: 273 139 661 

 centrála nemocnice, tel.: 315 637 111 

 staniční sestra Michaela Polášková, tel.: 734 147 731 

 www.orthomed.cz 
Vedoucím lékařem oddělení Jednodenní péče je MUDr. Richard Hovadík.  
 

 PRACOVNÍ NESCHOPNOST: 
 

Může být vystavena při příjmu na oddělení JPL – stačí o ni požádat, prosíme jen 
informovat vždy svého praktického lékaře do 3 dnů po propuštění. 
POZOR! Vystavení neschopenky je možné pouze v den operace, zpětně to již na JPL 
nelze (další den je na sále jiná operační skupina). 



 POOPERAČNÍ KONTROLA: 
 

Ambulantní převaz a první kontrola na ortopedické ambulanci, bývá obvykle za 2-5 dní 
po výkonu – dle Vašeho ošetřujícího ortopeda. Pokud Vás na operaci odesílá Váš 
ambulantní ortoped a nikoli přímo operatér, předejte mu, prosíme, při první kontrole 
kopii Operačního protokolu, kterou dostáváte při propuštění. 
 

 POKOJE NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ: 
 

 1 klasický čtyřlůžkový  

 1 klasický dvoulůžkový  

 2 nadstandardní dvoulůžkové s předplacenou televizí T mobile atd.  
Pokud máte zájem, je možno si nadstandard objednat u staniční sestry  
za poplatek 1.000 Kč za den.  

 

 JAK SE K NÁM DOSTANETE: 
 

Adresa - Nemocnice Neratovice, Alšova 462, Neratovice  
Parkování je v ulici Alšova, případně z druhé strany v ulici J. Š. Baara - u vjezdu  
do nemocnice je možno jen zastavit.  
Příjem pacientů a operace probíhají na oddělení Jednodenní péče (JPL) ve 2. podlaží 
nemocnice (ve skutečnosti 1. patře) obvykle kolem 8 hodiny ráno – přístup je výtahem 
hned vlevo za vrátnicí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příjezd od hlavní silníce Praha-Mělník. Z dálnice je nejbližší sjezd  č.1- Zdiby a odtud 
Líbeznice, Neratovice: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


