
INFORMÁCIE PRE PACIENTA
Hospitalizácia na otorinolaryngologickom oddelení FNsP Skalica, a.s.

Vážený(á) pacient(ka),
tento leták slúži ako sprievodca hospitalizáciou pri plánovanom liečebnom pobyte v nemocnici. Veríme, že 
poskytované informácie Vám pomôžu s prípravou na hospitalizáciu a uľahčia Vám pobyt v našej nemocnici.

   Skoré uzdravenie Vám praje tím Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s.



P R E D    H O S P I T A L I Z Á C I O U

max. 10 dní 
pred nástupom 

na operáciu

NÁVŠTEVA VŠEOBECNÉHO (OBVODNÉHO) LEKÁRA  •  7.00 hod.  •   NALAČNO
Všeobecný lekár Vám vykoná odbery, ktorých výsledky treba mať so sebou pri nástupe  
na hospitalizáciu (krvný obraz, FW, INR, ApTT /Krvná skupina + Rh faktor /EKG /Glykémia, 
urea, kreatinín, AST, ALT, Na, K, Cl príp. iné v zmysle odporúčania lekára). Prípadný zápal mo-
čových ciest musí byť preliečený. Upozornite lekára na užívanie antikoagulačných liekov 
(lieky na riedenie krvi). Je potrebné ich pred operáciou vysadiť.

bezodkladne NENASTÚPENIE NA HOSPITALIZÁCIU
Skutočnosť, že na príjem sa nedostavíte, oznámte svojmu objednávajúcemu lekárovi bez-
odkladne telefonicky na číslo 034 69 69 379, (-430).

7 dní pred nástupom 
na operáciu

INTERNÉ PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE, nie staršie ako 7 dní 
Nepotrebujete výmenný lístok od všeobecného lekára.

1 pracovný deň 
pred nástupom 

na operáciu

DETSKÉ PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE vo FNsP Skalica, a.s., nie staršie ako 7 dní
7.00 hod.  •  NALAČNO, na vyšetrenie v detskej odbornej ambulancii nepotrebujete vý-
menný lístok od všeobecného lekára. 

1 pracovný deň 
pred nástupom 

na operáciu

ANESTÉZIOLOGICKÉ VYŠETRENIE vo FNsP Skalica, a.s., nie staršie ako 7 dní
Na anestéziologické vyšetrenie si nezabudnite zobrať výsledky z interného a detské-
ho predoperačného vyšetrenia, laboratórne výsledky a nálezy ambulantných vyšetrení.  
Konzultácia s anestéziológom FNsP Skalica je nutná vždy, tzn. aj v prípade, že ste si urobili 
anestéziologické vyšetrenie v inej nemocnici.

Nezabudnite sa odhlásiť z iného zdravotníckeho zariadenia v prípade, že tam máte naplánovaný zákrok.
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P R E D    H O S P I T A L I Z Á C I O U

najneskôr deň 
pred nástupom

Zbaľte si veci podľa ZOZNAMU ODPORÚČANÝCH POTRIEB, 
ohoľte si partie operačného poľa. 

ZOZNAM ODPORÚČANÝCH POTRIEB

•	 kontakt	na	príbuzných	(meno,	adresa	a	telefónne	číslo)
•	 doklady	(občiansky	preukaz	a	kartičku	poistenca,	kópia	EÚ	preukazu	poistenca,	
 ak ste jeho držiteľom) 
•	 nálezy	a	laboratórne	výsledky	vyšetrení	
•	 potvrdenie	o	práceneschopnosti,	ak	nemáte	vystavené,	požiadajte	oň	pri	príjme	sestru
•	 odporúčanie	na	hospitalizáciu	(informácie	k	plánovanému	operačnému	výkonu)
•	 rozpis užívania liekov (dlhodobo užívané naordinované lekárom) a lieky v originálnom 
 balení (stačia neporušené platá)
•	 hygienické	potreby	(uteráky,	mydlo	alebo	sprchový	gél,	šampón,	zubná	kefka	a	pasta,	
 toaletný papier, hygienické vložky, hygienické vreckovky)  
•	 pyžamo,	prezuvky,	župan,	príbor,	pohár,	prípadne	hrebeň,	krém,	potreby	na	holenie
•	 zdravotné	pomôcky	(okuliare,	palica,	barla,	protéza,	strojček	do	ucha,	inhalátory	a	pod.)
•	 osobné	potreby	(telefón,	nabíjačka,	niečo	na	čítanie....),	
 pri operačnom zákroku 2 elastické obväzy
•	 nezabudnite	na	oholenie	operačného	poľa	a	3	dni	pred	operáciou	sa	odporúča	nefajčiť
•	 ostatné	odporúčania	podľa	druhu	zákroku	dostanete	pri	odosielaní	na	zákrok

Nezabudnite sa odhlásiť z iného zdravotníckeho zariadenia v prípade, že tam máte naplánovaný zákrok.
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H O S P I T A L I Z Á C I A

v deň nástupu PRÍJEM  •   3. poschodie hlavnej budovy     
Neoperačné stavy musia byť NALAČNO	od	22.00	hod.	predchádzajúceho	dňa.	Dostavíte	
sa na oddelenie (výťah na prízemí z urgentného príjmu) medzi 9.00 a 12.00 hod., ak ste 
sa nedohodli inak. Príbuzný Vás môže odprevadiť až na izbu. Po príchode na oddelenie 
odovzdáte sestre dokumentáciu (napr. interné a detské predoperačné vyšetrenie + anesté-
ziologické vyšetrenie), prípadne cennosti. Ak si ich ponecháte u seba, podpíšete potvrdenie 
o prevzatí zodpovednosti. Absolvujete vstupné merania (tlak krvi, pulz) a podpíšete doku-
mentáciu. Pre komplexné zhodnotenie liečby  lekárom pri Vašom príjme odovzdáte rozpis 
užívania liekov a lieky v originálnom balení (stačia neporušené platá) ošetrujúcemu lekárovi.

v deň nástupu DOKLAD O PRÁCENESCHOPNOSTI (PN)
Potvrdenie	o	práceneschopnosti	žiadajte	v	deň	príjmu	od	sestry.

v deň nástupu ZÁUJEM O NADŠTANDARDNÚ IZBU 
Informujte o svojej požiadavke sestru pri príjme na oddelenie. Poplatok (13 € za prvú noc, 
7	€	za	druhú	a	ostatné	noci)	uhradíte	v	deň	ukončenia	hospitalizácie.

v deň nástupu PRVÉ JEDLO 
Ak ste prijatí po 9.00 hod., prvé jedlo je VEČERA.
Ak ste prijatí po 14.00 hod., prvé jedlo sú RAŇAJKY.

Nezabudnite sa odhlásiť z iného zdravotníckeho zariadenia v prípade, že tam máte naplánovaný zákrok.
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H O S P I T A L I Z Á C I A

deň pred alebo 
v deň prepustenia

UKONČENIE HOSPITALIZÁCIE, o ukončení hospitalizácie Vás bude ošetrujúci lekár infor-
movať	deň	vopred	alebo	na	vizite	v	deň	prepustenia.

v deň prepustenia Pri prepúšťaní sa riadite dokumentom DOMÁCI PORIADOK, ktorý je k dispozícii na kaž-
dej izbe oddelenia (odovzdanie zapožičaných vecí, prevzatie osobných alebo uschovaných 
vecí, prevzatie prepúšťacej správy, úhrada za poskytnuté služby).     

v deň prepustenia DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI slúži k vyjadreniu Vašej spokojnosti s personálom, stravou,  
informáciami a priestormi oddelenia. Požiadajte personál o dotazník, ak Vám ho nedá auto-
maticky. Poskytnete nám tak spätnú väzbu na kvalitu našich služieb. 

P O    U K O N Č E N Í    H O S P I T A L I Z Á C I E

do 3 dní 
od prepustenia

Po prepustení sa hláste do 3 dní U svojho VŠEOBECNÉHO LEKÁRA.

Dodržiavajte prosím odporúčania svojho lekára aj po odchode z našej nemocnice!
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PARKOVANIE 

(PARKOVACIE RAMPY, 
POPLATKOMATY)

Pri parkovaní v areáli 
nemocnice dlhšom 

ako pol hodiny zaplatíte 
1€ za hodinu, 

max.	však	5	€	za	deň.
 

REZERVÁCIE

Rezervačný systém MaPa  
Vám	umožňuje	rezervovať	
si vyšetrenie vo vybraných

ambulanciách  
FNsP Skalica, a.s. online

www.mapa.nspskalica.sk 
alebo s využitím 

klientskeho centra.

KLIENTSKE CENTRUM

PO - PI,  6.00 - 15.30 hod.
vestibul hlavnej budovy.

Kontaktujte pracovníčky 
klientskeho centra osobne 

alebo telefonicky na:

 034 69 69 206
034 69 69 207 

 



OTORINOLARYNGOLOGICKÉ  ODDELENIE
 UMIESTNENIE: hlavná budova (A), 3. poschodie, NÁVŠTEVNÉ	HODINY:	PO	-	NE,	14.00	-	16.30	hod.	

Vo všetkých objektoch FNsP Skalica, a.s.  je zakázané fajčiť! 

Informácie o zdravotnom stave podáva výlučne lekár, a to osobne po 14.00 hod.



D akujeme, že ste si vybrali 
pri riešení svojho zdravotného stavu naše zariadenie.
ˇ

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.
Koreszkova 7, 909 82 Skalica

www.nspskalica.sk


