Privátní gynekologická ambulance MUDr. Jany Hrbkové
Klíšská 330/163, 400 01 Ústí nad Labem, tel.:475 211 431

Co s sebou na oddělení gynekologie MN Ústí nad Labem
V den příjmu:







průkaz pojištěnce
občanský průkaz
doporučení od obvodního gynekologa k hospitalizaci
interní předoperační vyšetření včetně laboratorních výsledků (krevní obraz, trombocyty, APTT, jaterní
testy, minerály)
o pokud se léčíte se štítnou žlázou – lékařský nález od Vašeho lékaře endokrinologa včetně
výsledků hormonů štítné žlázy
o pacientky s diabetes mellitus – lékařský nález od Vašeho lékaře diabetologa
pro střevní přípravu roztok Yall (lze zakoupit v lékárně, recept žádejte u Vašeho gynekologa)

Výsledky laboratoře nesmí být starší než 1 měsíc!
K pobytu na oddělení – u hospitalizace delší než 1 den:











léky, které trvale užíváte, včetně inzulinu, pouze v originálním balení
přezůvky – omyvatelnou obuv (případně obuv do sprchy)
noční košili, župan, ponožky, kapesníky, ručníky (min. 2ks)
psací potřeby, hodinky, nabíječku na mobilní telefon
mince na telefon
osobní hygienické potřeby (zubní kartáček, pastu, hřeben, šampon na vlasy, mýdlo, žínku
nedoporučujeme)
toaletní papír, hygienické vložky
brýle na čtení
pokud máte křečové žíly, elastické punčochy (lze zakoupit v lékárně nebo v prodejně zdravotnických
potřeb)
neperlivé nápoje, ovocné čaje

K pobytu na oddělení – u jednodenní hospitalizace:







léky, které trvale užíváte, včetně inzulinu, pouze v originálním balení
přezůvky – omyvatelnou obuv (případně obuv do sprchy)
noční košili, kapesníky, ručník
hodinky
osobní hygienické potřeby (zubní kartáček, pastu, hřeben, šampon na vlasy, mýdlo, žínku
nedoporučujeme)
toaletní papír, hygienické vložky

DŮLEŽITÉ!
Pokud jdete na malý zákrok, který se bude provádět v den příjmu, musíte přijít nalačno – od půlnoci nejíst,
nepít, nekouřit, pít můžete naposledy kolem 6h ranní, pouze 200ml čiré neperlivé a neochucené vody!
Pokud jdete na operační zákrok, který se bude provádět následující den, můžete se nasnídat.
V případě, že nemůžete k přijetí nastoupit je nutné předem telefonicky informovat na lince 477 113 616,
bude Vám stanoven náhradní termín. Vámi uvolněný termín lze tak nabídnout dalším pacientkám.
Přednost mají pacientky s akutní diagnózou, Váš termín proto může být posunut.

