
Doporučení 
Před přijetím do nemocnice se řiďte radami Vašeno praktického lékaře nebo lékaře, který Vám dal k léčbě 

doporučení. 

 Dostavte se v určený den a hodinu, na kterou jste byl pozván(a) k přijetí. 

 Při přijetí k hospitalizaci předložte průkaz pojištěnce, občanský průkaz, lékařské zprávy, doporučení k 
léčbě, potvrzení o pracovní neschopnosti, průkaz diabetika, event. potvrzení o hmotné nouzi. 

S sebou potřebujete 

 své osobní toaletní potřeby, pyžama, noční košile, nejlépe bavlněné a prodyšné a to v dostatečném 
množství, dále župan, pokrývku hlavy, teplé ponožky, spodní prádlo a bezpečné přezůvky. 

 Nezapomeňte na brýle, kompenzační pomůcky, které trvale potřebujete. 

 Cenné věci si do nemocnice v případě plánované hospitalizace neberte. 

Po přijetí do nemocnice 

 Vám bude přiděleno lůžko a budete informováni o tom, kdo je Vaším ošetřujícím lékařem. 

 Od lékaře dostanete úplné a vyčerpávající informace o Vaší nemoci. Tyto informace budou poskytnuty z 
důvodů zachování lékařského tajemství jen Vám a dalším osobám jen s Vaším souhlasem. Nemocniční 
personál je vázán služebním tajemstvím a povinností mlčenlivosti. Důvěrné informace o Vašem 
zdravotním stavu nelze podávat telefonicky. Informace příbuzným sdělují lékaři pouze osobně, budete-li 
si to přát, v době návštěv na oddělení (ve všední dny od 15.00-17.00 hod., v SO+NE v dopoledních 
hodinách od 10.00-12.00 hod.) 

 Během úvodního pohovoru Vás lékař seznámí s postupem vyšetřování a léčbou. Zároveň si vyžádá i 
Váš souhlas s navrhovaným způsobem léčby. 

 Vizita ošetřujícího lékaře - denně v době od 8.30 - 9.30 hod.  
Velká vizita: PO + ČT. 

Návštěvy nemocných - denně. 
 
Před ambulantním ošetřením se řiďte radami Vašeno praktického lékaře nebo lékaře, který Vám dal k léčbě 

doporučení 

 Dostavte se v dohodnutou dobu na ambulanci, na kterou jste byl objednán. 

 Předložte průkaz Vaší pojišťovny, občanský průkaz a všechny dostupné doklady o Vaší nemoci, 
doporučení k vyšetření, potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno, průkaz 
diabetika, soupis užívaných léků, číslo mobilního tolefonu 

 Nezapomeňte na brýle, propisku, kompenzační pomůcky, které trvale potřebujete. 

 


