
Příprava pacienta na operaci – nemocnice Beroun 

 

� Pokud dlouhodobě užíváte léky, upřesněte si jak je užít v den operace – ranní dávku léků zapijte 

douškem vody 

� Den před operací: 

• večeře 17.30 – 18.00 

• do půlnoci pijte pouze vodu, minerálku nebo čaj 

• od půlnoci nic nepijte, nejezte, nekuřte a nežvýkejte žvýkačky 

• operační  místo (např. koleno, loket ) oholte v okolí 20 cm ( nad, pod i kolem 

dokola ) 

• proveďte celkovou koupel, odlakujte si nehty 

• šperky, náušnice a prsteny ponechejte doma 

� Den operace: 

• dostavte se v 7 - 7.30 do kartotéky ortopedicko-traumatologické ambulance, 

budova C nemocnice (tel. 311 745 328) 

• s sebou si přineste:  

1. neperlivou vodu bez příchuti 

2. ručník, pantofle, toaletní papír 

• domů se odchází týž den nebo v následujících 2-3 dnech, dle typu výkonu, 

v doprovodu dospělé osoby, přesný čas a den propuštění Vám bude sdělen 

lékařem či sestrou až po operaci 

• pokud si nezajistíte vlastní doprovod, požádejte sestru IHNED po příchodu 

na oddělení o zajištění sanity pro Váš odvoz. ( ev. kontakt dispečink sanity 

311 745 288, kde možno předběžně domluvit odvoz sanitou ).  

V den operace nesmíte po propuštění z nemocnice vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, 

motorickou koordinaci a rychlé rozhodování ( např. řízení motorových vozidel ), cestovat MHD, užívat léky bez 

vědomí lékaře a podepisovat závažná rozhodnutí.  

 

Pozn.:  

možnost dopravy:  

• vlastní na adresu Prof. Veselého 493, Beroun 

Dálnice směr Plzeň, odbočka Beroun, vjezd do města, za druhými kolejemi (ihned), 

odbočka vlevo, po hlavní ulici, dle směrovky H se podjede dálniční most, zatáčka 

vlevo a dále rovně ( silnice zatáčí doprava),  směr Nemocnice.  Vjezd do areálu, vlevo 

na kopečku velká budova Chirurgie. Vstup na ambulanci vlevo.     

• autobusová linka 602: Sídliště Řepy → Beroun, aut. st. 

• autobusová linka 380: Sídliště Řepy → Metro Zličín → Beroun, aut. st. 

• autobus MHD Beroun - Linka A, H: Beroun, aut. st. → nemocnice (nem. areál) 


