KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a.s.
Havlíčkova 660 / 69, 767 01 Kroměříž
IČ: 27660532, DIČ: CZ-27660532
Telefon: 573 322 111, e-mail: post@nem-km.cz
Ortopedické oddělení
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Informace před přijetím na ortopedické odd. Kroměřížské nemocnice a.s.
K přijetí se dostavte na ortopedickou ambulanci v Kroměřížské nemocnici a.s.
(přízemí budovy A), v 7.00-8.00 hod. nalačno (od půlnoci nejíst ani nepít)
Pokud jste objednáni na příjem v neděli – dostavte se na ortopedické oddělení
(3. patro budovy A) do 10.00 hod.
Doporučujeme s sebou přinést:
 vyplněný formulář - údaje o pacientovi
 úplné předoperační vyšetření dle pokynů při objednání k operaci -výsledky, nálezy a (RTG
snímky – pokud je máte u sebe)
 osobní doklady - občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz diabetika, doklad
DPN – pokud Vám byl již vystaven
 základní hygienické potřeby (mýdlo, ručník, toaletní papír, zubní pastu, kartáček na zuby,
hřeben, holící potřeby)
 přezůvky – bezpečné, odpovídající vašemu zdravotnímu stavu, event. berle
 pokud vám to lépe vyhovuje, je možné mít vlastní pyžamo a župan
 Vaše léky, které pravidelně užíváte v originálním balení
Doporučujeme nenosit:
 osobní šperky z drahých kovů - před operací je nutno všechny odložit
 velký obnos peněz
 ženy nalakované nehty, pokud máte umělé nehty, je nutno sundat nehet na ukazováčku na
protilehlé straně, kde bude prováděn operační zákrok
Telefonní kontakty:
Ortopedická ambulance: 573 322 392
573 322 373

Ortopedické oddělení: 573 322 432

Telefonní číslo na které Vám mohou známí a příbuzní zavolat na ortopedické oddělení a hovor
bude přepojen přímo k lůžku je: 573 322 433
Na ortopedickém oddělení máme jeden nadstandardní jednolůžkový pokoj. Za den užívání
pokoje se účtuje 360,- Kč dle platného ceníku KMN a.s. Pokud budete mít o uvedený pokoj zájem,
nahlaste toto na ortopedickém oddělení, co nejdříve před plánovanou operací.
Pokud se nebudete moci dostavit k plánované operaci v daném termínu (z důvodu nemoci atd.)
informujte nás včas na telefonní kontakt ambulance, abychom vám mohli zajistit náhradní termín.
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