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INFORMACE PRO PACIENTY 

Při nástupu do nemocnice budete potřebovat 

• občanský průkaz, 

• průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, 

• všechny doklady o Vaší nemoci (laboratorní výsledky, rtg snímky, zprávy z předchozích hospitalizací, 

vyšetření, apod.), 

• léky, které užíváte (v originálním balení) jejich seznam a dávkování, 

• věci osobní hygieny (ručník, žínka, tekuté mýdlo, tělový krém, hřeben, pro muže pomůcky na holení, 

kartáček na zuby a zubní pastu, příp. kelímek na zubní náhradu),  

• plenkové kalhotky, inkontinenční vložky, které používáte, 

• ortopedické pomůcky, které používáte (berle, chodítko, ortézy), 

• kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo osoby blízké,  

• vlastní pyžamo, župan, vhodnou obuv, příp. volnější denní oblečení. 

 

Na žádost pacienta zprostředkujeme pedikúru (cena dle platného ceníku poskytovatele). 

Cennosti (šperky, větší finanční obnos, spořitelní knížku) doporučujeme ponechat doma. S sebou si vezměte 

jen menší obnos peněz, popř. telefon.  

Upozorňujeme Vás, že Nemocnice Tišnov, p.o. nezodpovídá za Váš majetek (za zcizení, ztrátu či jeho 

poškození). 

V žádném případě, nesmíte mít po dobu hospitalizace s sebou zbraně či jiné předměty a látky ohrožující 

život či zdraví.  

UPOZORNĚNÍ - nenechávejte nikdy na svých pokojích cenné věci bez dozoru. 

 

V případě potřeby nás kontaktujte na těchto číslech: 

Oddělení LDN 1 (pracovna sester, 1. patro) – 549 436 027 

Oddělení LDN 2 (pracovna sester, 2. patro) – 549 436 016 

Oddělení ONR (pracovna sester, 2. patro) – 549 436 031 

Sociální pracovnice – 549 436 009 
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