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Všichni pracovníci kliniky se vynasnaží Vám zpříjemnit pobyt v našem zdravotnickém zařízení. 

 Před každým výkonem je třeba provést předoperační vyšetření. Pokud ho absolvujete v místě bydliště, 
navštivte tři týdny před výkonem svého praktického lékaře se seznamem nutných odběrů a vyšetření, 
který jste dostali současně s těmito pokyny při stanovení termínu operace. Výsledek nezapomeňte 
přinést s sebou! 

 V den přijetí se přihlaste na recepci kliniky v přízemí Klinického centra ISCARE (Českomoravská 
2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň). Po přijetí ošetřujícím lékařem v 9. NP budete zavedeni na lůžkové 
oddělení (3. NP nebo 4. NP). 

 Pokud se ze závažných důvodů nemůžete k přijetí dostavit, oznamte to co nejdříve telefonicky na 
sesternu v pracovní dny 7 - 15.30 hod. (tel: 234 770 366). Můžete také nechat vzkaz na recepci kliniky 
v pondělí až pátek 7 - 19 hod. i na záznamníku v mimopracovní době (telefon 234 770 100).  

 Pokud se před operací objeví akutní zdravotní potíže (katar, rýma, opar, alergie…) neprodleně nás 
informujte. 

S sebou si vezměte: 

 průkazku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz 

 doklad o pracovní neschopnosti, pokud již byl vystaven (jinak o vystavení žádejte na sesterně) 

 léky, které trvale užíváte (pokud možno v originálních obalech) 

 výsledky předoperačních vyšetření, pokud byly provedeny jinde než na klinice 

 antitrombotické punčochy I. kompresní třídy sahající od prstů nohou k tříslům (lze zakoupit 
v Lékárně ISCARE v přízemí budovy nebo ve zdravotnických potřebách) 

 toaletní potřeby, domácí obuv, noční oděv 

 oblíbenou knihu 

Týden před operací je třeba vysadit následující léky: 

 Acylpyrin, Anopyrin, Aspegic, Aspirin, Aggrenox, Aspro, Brufen, Curantyl, Diclofenac, Godasal, 
Ibuprofen, Ibustrin, Kardegic, Olfen, Rewodina, Superpyrin, Tagren, Ticlid, Thomapyrin, Upsarin, 
Vessel Due a Voltaren. 

 Pokud užíváte Warfarin, po domluvě s lékařem bude 5 dní před výkonem nahrazen nízkomolekulárním 
heparinem aplikovaným podkožně. 

Platby (dle ceníku nadstandardní hospitalizace): 

Hospitalizace na jednolůžkovém pokoji je zpoplatněna 2.500 Kč/noc, na dvoulůžkovém pokoji 1.500 Kč/noc 
a stacionář (dospání po anestezii, analgosedaci) – 500 Kč. Pokoj je možno zarezervovat podle kapacitních 
možností lůžkového oddělení.  

Součástí vybavení pokojů je vlastní skříňka, televizor, polohovatelné lůžko a noční stolek. Pokoje jsou 
vybavené vlastním sociálním zařízením. K dispozici je také bezplatné připojení k internetu prostřednictvím 
bezdrátové sítě (WiFi). 

INFORMACE PRO PACIENTY  
PŘED PŘIJETÍM NA ODDĚLENÍ CHIRURGIE A ORTOPEDIE 

 



KLINICKÉ CENTRUM ISCARE 
ISCARE a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, IČO 61858366 

T: +420 234 770 100 / E: iscare@iscare.cz / www.iscare.cz 
 

 

                                                                                   

Název dokumentu: Informace pro pacienty před přijetím na 
oddělení chirurgie a ortopedie 

Typ dokumentu: Formulář Platné od: 6. 5. 2020 

F_CHIR_1 / MN 7, vyd. 6 Zpracoval: Eva Szöllösová Uvolnil: MUDr. Richard Hovadík Stránka 2 z 2 

 

Upozornění: 

 Klinika i celá budova je nekuřácká. 

 Nenoste s sebou (pokud možno) velká zavazadla! 

 Neberte si k hospitalizaci cenné šperky a větší peněžní obnosy, klinika za jejich případnou ztrátu 
neodpovídá.  

 Ženám se doporučuje nepoužívat make-up, oční stíny a řasové linky (hrozí riziko zánětu očních 
spojivek). Barevný lak na nehty a gelové nehty mohou znesnadňovat monitoraci během výkonu. 

 Prsteny a jiné šperky, které nejdou sejmout, nahlaste sestrám. 

 Návštěvy lůžkového oddělení jsou možné denně 15:00 - 18:45 hod. (viz Domácí řád ISCARE) 

 Při propuštění z lůžkového oddělení si každý musí zajistit odvoz s doprovodem dospělé osoby. 

 S důvěrou se obracejte na zdravotní sestry i ošetřující lékaře, případně na primáře oddělení. 

 

 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


