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Informace pro pacienta k hospitalizaci 
 

Otorinolaryngologické oddělení 
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. 

 
Paní / pane: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Objednáváme Vás k operaci / léčbě …………………………na den…………mezi 8,00 – 9,00 hod. 
Dostavte se v uvedený den do nemocnice Děčín do přijímací kanceláře v suterénu budovy D, kde 
Vám bude vystaven chorobopis. Zde nahlásíte případnou hospitalizaci doprovodu dítěte. 
S vystaveným chorobopisem pokračujte chodbou vpravo do ambulancí ORL, kde Vás přijme lékař. 
 
S sebou si přineste: 

 Osobní věci, občanský průkaz, průkaz pojištěnce své zdravotní pojišťovny, případně legitimaci 
pracovní neschopnosti (pokud je vystavena). 

 Léky, které pravidelně užíváte, na celou dobu pobytu v originálním balení (ne v dávkovačích). 
Pokud Vám lékař určí, vypálené CD s Vaším RTG snímkem v případě, že byl zhotoven v jiném 
zdravotnickém zařízení než nemocnicích KZ, a.s. 

 Výsledky vyšetření dle přiložené žádanky, kterou odevzdáte svému lékaři. 
(praktický, dětský, závodní). 

 Doporučení k léčbě odborného lékaře. 
 
Doporučení: 

 Ponechte doma cennosti (prsteny, náušnice, řetízky) a větší obnos peněz  
(event. při přijetí do nemocnice požadujte jejich uložení do ústavního trezoru).  

 Respektujte náš požadavek na dokonalou celkovou očistu před operací 
(včetně odlakování nehtů). 

 
Informace: 
 
1. Návštěvy pacientů jsou na oddělení denně. Vzhledem k provozu oddělení a plnění léčebného 

plánu doporučujeme návštěvy realizovat v odpoledních hodinách, případně po dohodě 
s ošetřujícím lékařem. Během návštěv Vás prosíme o respektování nároku na klid a soukromí 
ostatních pacientů. 

2. U vrátnice je k dispozici telefonní automat. 
3. V lůžkové části je k dispozici varná konvice, lednice, příruční knihovna a hračky, Wifi připojení. 
4. V areálu nemocnice je kiosek s občerstvením. 
5. Během pobytu na našem oddělení je možný pohyb v domácím oblečení (noční prádlo pouze 

v noci, v den operace naše košile). 
6. Pokud při objednání neobdržíte jinou informaci, není den přijetí dnem operace. 

Proto není třeba žádných omezení. 
7. Pohyb po areálu nemocnice je možný pouze s vědomím ošetřovatelského personálu. 
8. Oddělení je vybaveno jedním nadstandardním pokojem (samostatné sociální zařízení, 

televize, telefon, lednička, varná konvice, mikrovlnná trouba). Zájem o pokoj je nutno nahlásit 
předem ale i přesto může být pokoj obsazen v případě akutního příjmu. (Cena pokoje dle 
aktuálního ceníku KZ a.s.). 
 

 
V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebudete moci nastoupit, včas nás informujte. 
 
Telefon: Lůžková část – 412 705 342 . 


