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INFORMACE PRO KLIENTY 

JEDNODENNÍ PÉČE NA LŮŽKU V NEMOCNICI AGEL ŘÍČANY 

CHIRURGIE 

 

V souvislosti s Vaším objednáním na operační výkon bychom Vám chtěli předat 

informace související s Vaší hospitalizací na oddělení Jednodenní péče na lůžku 

v Nemocnici AGEL Říčany. 

 

Několik dní před výkonem Vás bude telefonicky kontaktovat koordinátor, který Vám 

sdělí podstatné informace k Vaší hospitalizaci. 

 

Mapka, kde se nachází nemocnice:  

Nemocnice AGEL Říčany a.s., Smiřických 315, 251 01 Říčany  

(GPS 49.9960536N, 14.6751492E) 

 

http://www.nemocnicericany.agel.cz/
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CO SI VZÍT S SEBOU DO NEMOCNICE: 

1. Lékařskou zprávu od operatéra/Indikace k operaci 
2. Hygienické potřeby, ručník, pyžamo, župan, přezůvky 
3. Trvale užívané léky + doporučení, jak je užívat po zákroku 
4. Občanský průkaz a karta pojištěnce 
5. Kompresní punčochy třídy I. (k dostání ve zdravotnických potřebách, bez 

předpisu) 
V případě, že se léčíte se srdcem, cukrovkou, epilepsií, užíváte léky na 
ředění krve nebo se léčíte na jiná závažná onemocnění, zajistěte si prosím 
lékařskou zprávu o dispenzarizaci a sdělte tyto informace koordinátorovi, 
který Vám bude volat. 

 

CO MUSÍTE PŘED OPERACÍ DODRŽET: 

Od půlnoci předchozího dne nejíst, nepít a nekouřit (jinak podstupujete riziko 
komplikací v průběhu operace). Prosíme, doma se neholte. 

V případě, že máte doma berle, vezměte si je s sebou. 

 

PO OPERACI: 

Propuštění z nemocnice bude probíhat další dny po vizitě na základě výsledku 
lékařské vizity v dopoledních hodinách (mezi 8 – 9 hod.) 

 

ČTĚTE POUZE, POKUD JDETE NA OPERACI HEMOROIDŮ: 

Několik dní dodržujte bezezbytkovou dietu - dieta se zvýšeným množstvím 
bílkovin, kdy jsou sníženy tuky a vyloučeny všechny potraviny, které zanechávají 
nestravitelné zbytky. Všechny potraviny je nutné tepelně upravit, bez kůrek, 
slupek či zrníček. Příprava střeva dle ordinace lékaře. 

 

 

http://www.nemocnicericany.agel.cz/

