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Informace pro pacienta k ambulantnímu operačnímu výkonu v centru jednodenní péče 

Příjem pacientů k operaci probíhá v 6. patře mezi 6:30 - 7:00 hodin v Centru jednodenní péče 

Nemocnice Karviná – Ráj, p.o., pracoviště Orlová, Masarykova třída 900, 735 14 Orlová. 

  

Kontakty: 

Centrum jednodenní péče Orlová 

Pondělí–pátek 6:00-15:00 

Telefon: 596 583 616 

E-mail: jednodenni.pece@nspka.cz 

 
 
Anesteziologická ambulance Orlová 

Pondělí–pátek 11:00-14:00 

Telefon: 596 583 371 

 

Nezapomeňte před operačním výkonem: 

• prosíme, zajistěte si předoperační vyšetření cestou praktického lékaře, 

• objednejte se na anesteziologickou ambulanci v Orlové, s sebou si vezměte výsledky 

předoperačního vyšetření, 

• obě tato vyšetření s sebou přineste k přijetí, v den operačního výkonu, 

• prosíme, před operací od půlnoci nejezte, nepijte, nekuřte, 

• prosíme, pokud zvládnete, oholte si operační pole, 

• mějte ostříhané, nenalakované nehty, 

• prosíme, v den operace se osprchujte, umyjte si vlasy, proveďte očistu pupku, ženy v den operace 

nepoužívejte make-up. 

 

Vezměte si s sebou: 

• pyžamo, přezůvky, základní toaletní potřeby, 

• lehkou svačinu a pití, 

• při onemocnění diabetes mellitus (cukrovkou) si vezměte PAD (perorální antidiabetika), nebo 

inzulín, ostatní léčiva, která pravidelně užíváte,  

• kompenzační pomůcky potřebné po operačním výkonu (francouzské berle, ortézu atd.),  

• vhodnou obuv–dostatečně volnou, kvůli možnému otoku končetiny po operaci. 

• prosíme, zajistěte si doprovod na cestu domů. Celkový pobyt na oddělení Jednodenní péče, od 

přijetí do propuštění, je individuální (cca 4-7 hod.). Lékař indikující operační výkon, Vám před 

operací vypíše recept na léky tišící bolest. V případě potřeby delší hospitalizace po operačním 

výkonu, budete přeloženi na ortopedické oddělení v Nemocnici Karviná-Ráj, p.o. První kontrola po 

operaci probíhá po domluvě s lékařem na ortopedické ambulanci. 

 

V případě neschopnosti operačního výkonu z důvodu nemoci ihned informujte personál na 

oddělení jednodenní péče (kontakty viz výše uvedené). 

 

Děkujeme Vám, za dodržování výše uvedených pokynů, Váš tým Jednodenní péče Orlová.
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