
 

Strana 1 (celkem 1) 

 

 

Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99 
 gynekologicko-porodnické oddělení, tel.: 412 705 370 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
informace pro pacientku k příjmu - jednodenní gynekologie 
 

gynekologická  ambulance–zelená budova „D“, přízemí                                          příjem v 6,45 hod. 
při příjmu prosím předložte: 

 doporučení k výkonu od obvodního gynekologa  
 vyjádření odborných lékařů, pokud se léčíte (diabetologie, kardiologie, … ) 
 EKG + interní předoperační vyšetření (zajištěné praktickým lékařem)    
 výsledky odběrů krve (zajištěné praktickým lékařem), a to: KO, APTT, Quick, glykémie, JT+ minerály 

(Na, K, Cl, Ca)     
 průkaz pojištěnce       
 občanský průkaz 
 pracovní neschopnost, pokud je vystavena 

 
 výsledky laboratoří NESMÍ být starší než 1 měsíc! 
 bez těchto vyšetření nelze provést příjem na gynekologicko – porodnické oddělení 

k pobytu na oddělení : 
 léky, které trvale užíváte včetně inzulínu, pouze v originálním balení 
 příslušný finanční obnos, pokud je výkon s poplatkem 
 odlakované nehty 
 kompresní punčochy 
 brýle, pokud je používáte 
 přezůvky – omyvatelnou obuv (příp. obuv do sprchy) 
 osobní hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben, ručník, mýdlo) 
 hygienické vložky, náhradní kalhotky 
 nápoje, doporučujeme neperlivé, event. ovocné čaje 
 malá svačina po výkonu 
 kojící matky: kojit lze nejdříve 6 hod. po výkonu, proto předem mléko na krmení odstříkat, pokud budete 

chtít mít miminko u sebe, je nutné si zařídit hlídání po dobu výkonu a dospání 

 

 cenné věci, šperky a větší obnosy peněz zanechte, prosím, doma 

V den výkonu musíte přijít nalačno – od půlnoci nic nejíst, nepít, nekouřit, nepožít bonbóny, nežvýkat.  
Na zapití léku je povoleno max 100ml neperlivé vody. 
 
Výkony se provádí na zákrokovém sálku jednodenní gynekologie. Propuštěni budete dle Vašeho zdravotního 
stavu po kontrole lékařem, obvykle mezi 12,00 - 14,00 hod. Je nutno si zajistit doprovod domů !!! Nelze po 
narkóze řídit vozidlo !!! 
V případě, že nemůžete k přijetí nastoupit, je nutné nás předem telefonicky informovat na tel.:412 705 370, 
bude Vám stanoven náhradní termín. Vámi uvolněný termín tak lze nabídnout dalším pacientkám. 
 
Děkujeme za spolupráci. 
  
 


