INFORMACE PRO KLIENTY
JEDNODENNÍ PÉČE NA LŮŽKU V ŘÍČANSKÉ NEMOCNICI
Co je Jednodenní péče lůžková? (JPL)
Jednodenní chirurgie je nová metoda s krátkou hospitalizací, nejčastěji 24- 48 hodin. Jen několik málo hodin od
příchodu do nemocnice jde pacient na operaci. Následně leží na pooperačním pokoji, kde jeho stav sleduje
zdravotnický personál. V závislosti na typu a rozsahu operačního zákroku může být klient ještě tentýž den,
popř. následující den, propuštěn domů.
Jednodenní chirurgie se zaměřuje na plánované operace prováděné laparoskopickou nebo klasickou
metodou. Jedná se např. o operace žlučníku, křečových žil, hemeroidů, pupečních nebo tříselných kýl. Kromě
chirurgických zákroků zajišťuje Nemocnice AGEL Říčany a.s. diagnostiku a léčbu pohybového aparátu
prostřednictvím artroskopických operací.
Jaké jsou výhody JPL ?
Operace probíhá v celkové nebo lokální anestezii s následným krátkodobým sledováním.
Větší část pooperační doby stráví pacient doma, ve známém prostředí a se svými blízkými.
Pacientovi se zkrátí doba léčení a délka procovní neschopnosti.
Snižuje se možnost infekčních komplikací spojených s hospitalizací.
Minimalizuje se stres.
Při využití možnosti provedení předoperačního vyšetření přímo v naší nemocnici nejsou nutností návštěvy
jiných zdravotnických zařízení při zajišťování nutných předoperačních vyšetření.
Pokyny pro klienty jednodenní péče na lůžku:
1. Před přijetím na operaci Vás budeme telefonicky kontaktovat a domluvíme s Vámi veškeré podrobnosti
hospitalizace (kontakt na příslušného koordinátora dostanete od svého lékaře).
2. Pro příjezd do areálu použijte boční vjezd (u lékárny) vpravo od hlavního vstupu do objektu. Příjezdovou
cestou se dostanete k parkovacím místům nebo je možné zaparkovat v ulicích v blízkosti nemocnice.
3. Po příchodu do nemocnice se nahlaste na lůžkovém oddělení JPL ve druhém patře na sesterně.
4. Poté přijde na řadu předoperační vyšetření včetně odběrů a příjem k hosspitalizaci.
5. Všechny pokoje jsou po rekonstrukci, jsou třílůžkové a mají k dispozici televizi.
6. Je zde možnost využití nadstandardního pokoje s vlastním sociálním zázemím. Ceník jednotlivých služeb
najdete na webových stránkách nemocnice nebo na sesterně oddělení JPL. Je lepší rezervace předem.
7. Váš odchod z nemocnice do domácí péče závisí na rozhodnutí ošetřujícího lékaře a operatéra. Zpravidla to
bývá druhý den v ranních hodinách (po vizitě).
8. Při propuštění dostanete propouštěcí lékařskou zprávu s termínem další kontroly a dozvíte se vše potřebné
pro dobrou a rychlou rekonvalescenci.
9. Převoz sanitním vozem je zpoplatněný a cena je závislá na vzdálenosti trvalého bydliště.
Jak se k nám dostanete:
AUTOBUSEM - ze stanice metra Háje linkou 381, 382, 383, 387 a ze stanice metra Opatov linkou 385
do zastávky Říčany, U nemocnice / 2 minuty chůze
- VLAKEM - do železniční stanice Říčany, trať 221 / 15 minut chůze
- PID Pražskou integrovanou dopravou - linky S9 a S29
Kontaktní informace:
Nemocnice AGEL Říčany a.s.
Smiřických 315, 251 01 Říčany
www.nemocnicericany.agel.cz

Chirurgická ambulance: 323 627 551, 594
Oddělení JPL : 323 627 595
Mail: jpl@nrc.agel.cz

