
INFORMÁCIE PRE PACIENTA

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 AGEL Skalica.

Hospitalizácia na ortopedickom oddelení FN AGEL Skalica



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 močových 
ciest musí byť preliečený. Upozornite lekára na užívanie antikoagulačných liekov (lieky na 
riedenie krvi). Je potrebné ich pred operáciou vysadiť.

MAX. 10 DNÍ PRED NÁSTUPOM NA OPERÁCIU

PRED HOSPITALIZÁCIOU

Nenastúpenie na hospitalizáciu
Skutočnosť, že na príjem sa nedostavíte, oznámte svojmu objednávajúcemu lekárovi 
bez- odkladne telefonicky na číslo 034 69 69 106, (-398, -467).

Interné predoperačné vyšetrenie, nie staršie ako 7 dní
Nepotrebujete výmenný lístok od všeobecného lekára.

Anestéziologické vyšetrenie vo FN AGEL Skalica
Na anestéziologické vyšetrenie si nezabudnite zobrať výsledky z interného predope- 
račného vyšetrenia, laboratórne výsledky a nálezy ambulantných vyšetrení. Konzultácia 
s anestéziológom FN AGEL Skalica je nutná vždy, tzn., aj v prípade, že ste si urobili 
anestéziologické vyšetrenie v inej nemocnici.

BEZODKLADNE

7 DNÍ PRED NÁSTUPOM NA OPERÁCIU

7 AŽ 1 DEŇ PRED NÁSTUPOM NA OPERÁCIU



ZOZNAM ODPORÚČANÝCH POTRIEB
Kontakt na príbuzných (meno, adresa a telefónne číslo).

Zdravotné pomôcky (okuliare, palica, barla, protéza, strojček do ucha, inhalátory a pod.).

Nezabudnite na oholenie operačného poľa a 3 dni pred operáciou sa odporúča nefajčiť.

Odporúčanie na hospitalizáciu (informácie k plánovanému operačnému výkonu).

Doklady (občiansky preukaz a kartičku poistenca, kópia eú preukazu poistenca, ak 
ste jeho držiteľom).

Rozpis užívania liekov (dlhodobo užívané naordinované lekárom) a lieky v originálnom
Balení (stačia neporušené platá).

Nálezy a laboratórne výsledky vyšetrení.

Hygienické potreby (uteráky, mydlo alebo sprchový gél, šampón, zubná kefka a pasta,
Toaletný papier, hygienické vložky, hygienické vreckovky).

Potvrdenie o práceneschopnosti, ak nemáte vystavené, požiadajte oň pri príjme sestru.

Pyžamo, prezuvky, župan, príbor, pohár, prípadne hrebeň, krém, potreby na holenie.

Osobné potreby (telefón, nabíjačka, niečo na čítanie ), pri operačnom zákroku 2 elastické 
obväzy.

Zbaľte si veci podľa zoznamu odporúčaných potrieb, ohoľte si partie operačného poľa.
NAJNESKÔR DEŇ PRED NÁSTUPOM



Príjem, nalačno, 2. poschodie hlavnej budovy
Nalačno treba byť od 22.00 hod. predchádzajúceho dňa. Dostavíte sa na oddelenie (výťah 
vo vstupnej hale na prízemí od ortopédie) medzi 9.00 a 10.00 hod., ak ste sa nedohodli 
inak. Príbuzný vás môže odprevadiť až na izbu. Po príchode na oddelenie odovzdáte ses- 
tre dokumentáciu (napr. interné predoperačné vyšetrenie + anstéziologické vyšetrenie), 
prípadne cennosti. Ak si ich ponecháte u seba, podpíšete potvrdenie o prevzatí zodpov-
ednosti. Absolvujete vstupné merania (tlak krvi, pulz) a podpíšete dokumentáciu. Pre kom-
plexné zhodnotenie liečby lekárom pri vašom príjme odovzdáte rozpis užívania liekov a 
lieky v originálnom balení (stačia neporušené platá) ošetrujúcemu lekárovi.

V DEŇ NÁSTUPU

HOSPITALIZÁCIA

Doklad o práceneschopnosti (pn) 
Potvrdenie o práceneschopnosti žiadajte v deň príjmu od sestry.

Záujem o nadštandardnú izbu
Informujte o svojej požiadavke sestru pri príjme na oddelenie. Poplatok (15 € za prvú 
noc, 10 € za druhú a ostatné noci) uhradíte v deň ukončenia hospitalizácie.

Prvé jedlo
Ak ste prijatí po 9.00 hod., prvé jedlo je večera. Ak ste prijatí po 13.00 hod., prvé jedlo 
sú raňajky. 

V DEŇ NÁSTUPU



Po prepustení sa hláste do 3 dní u svojho všeobecného lekára.
DO 3 DNÍ OD PREPUSTENIA

Dodržiavajte prosím odporúčania svojho lekára aj po odchode z našej nemocnice.

Nezabudnite sa odhlásiť z iného zdravotníckeho zariadenia v prípade, že tam máte 
naplánovaný zákrok.

PO UKONČENÍ HOSPITALIZÁCIE

Ukončenie hospitalizácie, o ukončení vás bude ošetrujúci lekár informovať deň vopred  
alebo na vizite v deň prepustenia.

Pri prepúšťaní sa riadite dokumentom domáci poriadok, ktorý je k dispozícii na každej izbe 
oddelenia (odovzdanie zapožičaných vecí, prevzatie osobných alebo uschovaných vecí, 
prevzatie prepúšťacej správy, úhrada za poskytnuté služby).

Dotazník spokojnosti slúži k vyjadreniu vašej spokojnosti s personálom, stravou, informá-
ciami a priestormi oddelenia. Požiadajte personál o dotazník, ak vám ho nedá automaticky. 
Poskytnete nám tak spätnú väzbu na kvalitu našich služieb.

DEŇ PRED ALEBO V DEŇ PREPUSTENIA

V DEŇ PREPUSTENIA     



KLIENTSKE CENTRUM 
PO – PI, 6.30 – 15.30 hod. vestibul hlavnej 
budovy. Kontaktujte pracovníčky klientskeho 
centra CARE SERVICES osobne alebo telefo- 
nicky na: 034 69 69 206, 034 69 69 207

PARKOVANIE 
(PARKOVACIE RAMPY, POPLATKOMATY) 
Pri parkovaní v areáli nemocnice za prvú pol-
hodinu neplatíte. Pri dlhšom pobyte platíte 1€ 
za hodinu, max. však 5 € za deň.



ORTOPEDICKÉ ODDELENIE
UMIESTNENIE: hlavná budova (A), 2. poschodie, NÁVŠTEVNÉ HODINY:  

PO - NE, 13.00 - 16.00 hod.

Informácie o zdravotnom stave sa podávajú výlučne osobne medzi 14.00 a 15.00 hod.

Vo všetkých objektoch FN AGEL Skalica je zakázané fajčiť.
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Pavilón A

Rádiologické oddelenie (RTG, SONO, MRI, CT)
Oddelenie vnútorného lekárstva - časť B
Oddelenie vnútorného lekárstva - časť C

I. poschodie

Ambulancia vnútorného lekárstva I 
Ambulancia vnútorného lekárstva II UP
Ambulancia fyziatrie, balneológie a
liečebnej rehabilitácie
Chirurgická ambulancia UP
Kardiologická ambulancia
Ortopedické ambulancie I a II
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
EKG
Dispečing DZS 
Klientske centrum CARE SERVICES
Bufet
Urgentný príjem
Proktologická ambulancia/zákroková miestnosť
Expektácie
Sadrovňa
Ultrasonografické pracovisko OVL   

Prízemie

Dialyzačné stredisko 
Nefrologická ambulancia 
Otorinolaryngologická ambulancia
(ušno-nosovo-krčná) 
Oddelenie klinickej mikrobiológie  
Príjem mikrobiologického materiálu

I. poschodie

Pavilón R 

Miesto, kde sa nachádzate

Smer vstupu

Parkovisko

LEGENDA ZNAKOV

Vstup pre autá

Vstup pre peších

Hematologická ambulancia
Transfuziologické oddelenie (DARCOVIA KRVI)

Prízemie

Gastroenterologická ambulancia 
Oddelenie klinickej biochémie 
a hematológie 
Príjem biochemického materiálu 

II. poschodie

Vakcinačné centrum 

A1

II. poschodie

Chirurgické oddelenie 
Ortopedické oddelenie

III. poschodie

Anestéziologická ambulancia
Centrálne operačné sály
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie vnútorného lekárstva - časť A
Otorinolaryngologické oddelenie 

IV. poschodie

Urologické ambulancie
Urologické oddelenie

Neurologická ambulancia
Neurologické oddelenie   

Pavilón J
Administratíva 
Riaditeľstvo 
Sociálny pracovník 

Pavilón B

Patologicko-anatomické oddelenie 
Infektologická ambulancia 

Pavilón K

Pavilón
Úsek pôrodnice gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia 

II. poschodie

Gynekologická ambulancia  
Neonatologická ambulancia 
Pediatrická ambulancia 
Pediatrická nefrologická ambulancia  
Pediatrická neurologická ambulancia 
Pediatrické oddelenie 
Prednášková miestnosť 
Kurzy predpôrodnej prípravy

Prízemie

Úsek gynekológie gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia 

I. poschodie

Pavilón I

Onkologická ambulancia  
Onkologický stacionár  
Pľúcna ambulancia

Pavilón H

 
Diabetologická ambulancia
Imuno-alergologická ambulancia
Nutričná poradňa
Reumatologická ambulancia

Pavilón G

Prízemie

I. poschodie

Lekáreň AGEL Skalica 

Poplatkomat

Parkovanie obsahuje aj vyhradené miesta pre ZŤP

ORIENTAČNÝ PLÁN
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Ďakujeme, že ste si vybrali  
našu nemocnicu.

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

www.nemocnicaskalica.agel.sk

https://nemocnicaskalica.agel.sk/index.html

