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Spektrum naší péče
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku patří se svými 
30 lůžky, dvěma operačními sály, pěti ORL odbornými ambulan-
cemi, dvěma foniatrickými ambulancemi, třemi logopedickými 
ambulancemi, návazností na anesteziologické pracoviště a další 
kliniky Fakultní nemocnice Ostrava k největším pracovištím v Čes-
ké republice. 

Mezi programy kliniky patří:
 chirurgie nádorů hlavy a krku 
 chirurgie nosu a vedlejších nosních dutin 
 endoskopická chirurgie spodiny lební 
 komplexní diagnostika a léčba poruch sluchu (včetně vyšetřo-

vání novorozenců, středoušní chirurgie, kochleární implantace, 
přidělování sluchadel) 

 diagnostika a chirurgická léčba onemocnění hrtanu a průdušnice 
 chirurgie štítné žlázy 
 chirurgie odvodných slzných cest 
 endoskopie a chirurgická léčba onemocnění slinných žláz 
 diagnostika a chirurgická léčba poruch spánku

Jak probíhá operační den?
O přípravě k operaci budete poučeni sestrou den před operací 
(lačnost, bandáže dolních končetin, příprava operačního pole, 
oholení apod.). 

Cenné věci je vhodné zamknout do skříňky, klíček je možné uscho-
vat u sestry. 

Pokud máte po operaci naplánován pobyt na jednotce intenzivní 
péče, hygienické pomůcky si nachystejte do malé toaletní tašky.

Po operaci budete dočasně sledováni na dospávacím pokoji. 
Po návratu na oddělení budete poučeni sestrou o dalším průběhu 
a režimu (jídlo, pití, klid na lůžku).

V den operace nejsou vhodné návštěvy.

kdy JSou návštěvy?
Návštěvy jsou denně od 15:00 - 18:00 hodin, nejsou vhodné v den 
operace. Mimo uvedenou dobu jsou možné návštěvy pouze se 
souhlasem ošetřujícího lékaře.

Jak Se mohou blízcí informovat 
o mém zdravotním Stavu? 
Informace o zdravotním stavu podá ošetřující lékař osobám uve-
deným v záznamu o souhlasu s poskytnutím informací osobně 
v době návštěv. Telefonické informace je možné podat pouze 
po sdělení identifikačního hesla pro bezpečnou komunikaci. 

kde mohu zaparkovat?
Parkování je možné v areálu Fakultní nemocnice za poplatek 20,- 
Kč/30 minut, do maximální výše 300,- Kč. Kapacita parkoviště je 
omezená.

mám Jako pacient něJaké 
povinnoSti?
Pacient je povinen dodržovat vnitřní řád nemocnice  a dodržovat re-
žimová opatření doporučená ošetřujícím lékařem. Bližší informace viz: 

fno.cz/informace-pro-pacienty/domaci-rad 

Ostatní informace:  
www.fno.cz/informace-pro-pacienty



Vážené pacientky, vážení pacienti,

velmi si vážíme volby našeho pracoviště. Následující řádky by vám 
měly podat základní informace týkající se Vaší hospitalizace na Kli-
nice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemoc-
nice Ostrava. 

 Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D, MBA
 přednosta kliniky

orl lékař mi doporučil operaci, 
Jaký bude další poStup?
Většina operací je v dnešní době prováděna v celkové anestézii 
(uspání). Aby byla anestézie bezpečná, je před ní nutné provedení 
předoperačního vyšetření Vaším praktickým lékařem. Toto vyšetře-
ní nesmí být starší 14 dní. Součástí vyšetření je obvykle i vyšetření 
laboratorní (krev, moč). Výsledky vyšetření je nutné přinést s sebou 
k hospitalizaci.

co Je předaneSteziologické 
vyšetření?
Jedná se o vyšetření lékařem, který zhodnotí rizika celkové anes-
tezie. Vyšetření je obvykle objednáno při ambulantním vyšetření 
na ORL ambulanci, kdy Vám byla doporučena operace. V anestezi-
ologické ambulanci provede lékař vyšetření a zhodnotí laboratorní 
vyšetření a předoperační vyšetření od obvodního lékaře. 

K vyšetření je třeba si s sebou přinést:

 předoperační vyšetření od praktického lékaře

 laboratorní výsledky

 zprávu ORL lékaře (indikační záznam)

 informované souhlasy

 průkaz pojištěnce a občanský průkaz

kde Je aneSteziologická 
ambulance?
Anesteziologická ambulance se nachází na poliklinice v 1. patře. 
Při vstupu na polikliniku jděte do 1. patra a dále sledujte fialový 
navigační pruh, který Vás dovede přímo do ambulance.

Telefonní kontakt je 597 373 162

Jdu Si lehnout do nemocnice, Jak 
mám poStupovat?
Termín nástupu do nemocnice (hospitalizace) je uveden v lékař-
ské zprávě. Dostavte se na centrální příjem, kde Vám bude vysta-
ven chorobopis. Centrální příjem se nachází u hlavního vstupu 
do nemocnice. Pokud procházíte poliklinikou, jděte do 3. patra 
polikliniky a dále sledujte žlutý navigační pruh na podlaze, který 
Vás dovede přímo na centrální příjem. Mapu je možno nalézt na:  
https://fno.cz/kontakt/mapa-arealu-2

co Si mám vzít S Sebou 
k hoSpitalizaci? 
 občanský průkaz, průkaz pojištěnce
 přezuvky, pyžamo, župan, ručník
 osobní hygienické potřeby 
 seznam léků, které užíváte
 léky, které užíváte v originálním balení (ne v dávkovači)
 doporučení k hospitalizaci, výsledky předchozích vyšetření

kdo mi vyStaví neSchopenku?
Doklad o pracovní neschopnosti Vám bude vystaven v den přijetí 
na centrálním příjmu (máte-li již vystaven předem, odevzdejte jej 
sestře při přijetí).

JSem nachlazen, mám rýmu, 
kašel, boleSti v krku. Jak mám 
poStupovat?
V případě akutního onemocnění Vás žádáme o telefonní informaci, 
budete přeobjednán/a na nový termín. Pacient je schopen opera-
ce v celkové narkóze 3 týdny po odeznění akutního onemocnění 
a taktéž 3 týdny po ukončení antibiotické léčby. Telefonické kon-
takty k přeobjednání:

orl ambulance - poliklinika, 2. patro
597 373 275 – všední dny 8:00 – 15:00 hod.

orl lŮŽková čáSt 
597 375 812

co Si nemám S Sebou brát 
k hoSpitalizaci?
Není doporučeno s sebou nosit cenné předměty, vyšší peněžní 
částky a drahé kovy (šperky). Pokud je u Vás plánována operace, 
není vhodné mít umělé nehty. V průběhu operace není možné mít 
na sobě šperky, piercing, náušnice.

kdy bude operace?
Termín operačního výkonu je obvykle uveden ve zprávě léka-
ře. Obvykle je operace naplánována v den následující po přijetí 
do nemocnice. V případě akutních či nenadálých situací může být 
Vaše operace přesunuta výjimečně na nejbližší další termín, obvyk-
le následující den.

mohu v den příJmu JíSt a pít?
Pokud není ve zprávě lékaře uvedeno jinak, v den příjmu do ne-
mocnice užijte svoje léky, v 5 hodin můžete lehce posnídat 
a do 7 hodin pít neslazené tekutiny (voda, čaj). Pokud dodržíte toto 
doporučení, můžete být dle aktuální situace zařazeni do operační-
ho programu již v den přijetí.  

Jak JSou vybavené pokoJe 
pacientŮ?
Standardní pokoje jsou třílůžkové. Na každém pokoji je k dispozici 
zdarma televize, skříňka na osobní věci se zámkem. Společná led-
nice a varná konvice jsou v jídelně. 

Nadstandardní jednolůžkové pokoje jsou vybavené lednicí, varnou 
konvicí, televizí, rádiem, froté ručníky, županem, polohovací postelí 
s kvalitním ložním prádlem, čalouněným křeslem a samostatným 
sociálním zařízením. Nadstandardní pokoj je poskytován za pří-
mou úhradu, v případě zájmu je možné si pokoj zare zervovat mezi 
11:00 - 15:00 na telefonním čísle 597 375 812.

Je v nemocnici doStupný 
internet?
V nemocnici je možné WIFI připojení k internetu, pro pacienty je 
k dispozici PC s připojením k internetu.

chci být hoSpitalizován/a Se Svým 
dítětem? co pro to muSím udělat?
Doprovod dítěte do 6 let věku je plně hrazen zdravotními pojiš-
ťovnami, rodiče jsou hospitalizováni společně s dítětem, pokud to 
dovolují provozní podmínky. Rodič má nárok na vystavení dokladu 
o pracovní neschopnosti –  jako doprovodná osoba.

Jako doprovod dítěte nad 6 let věku může být rodič hospitalizován 
s dítětem za poplatek s možností objednání stravy. Rezervaci lůžka 
je nutné domluvit předem. Doprovod bez ubytování a bez nároku 
na lůžko si může domluvit individuální dobu návštěv. Doprovodná 
osoba nemá nárok na vystavení dokladu o pracovní neschopnosti 
nebo žádosti o ošetření člena rodiny. Z provozních důvodů jako 
doprovod dítěte doporučujeme maminky nebo babičky. Po indivi-
duální domluvě však lze hospitalizovat jako doprovod i muže.


