
 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE potřebné pro lékaře a jejich pacientky, které mají být 

ošetřené na Gynekologicko-porodnickém oddělení a ambulanci Nemocnice 

Písek, a.s. 

Gynekologická ambulance na tel. č.: 382 77 24 58 (59,56) 

Objednávání pacientek na operaci, na malý výkon (revize, kyretáž, UPT….), na urodynamické vyšetření, 

na preventivní vyšetření, na kontrolu po operaci, ke konzultaci, na 3D ultrazvuk, genetický UZ (NT)… 

Porodnická ambulance na tel. č.: 382 77 24 67 (66,60) 

Objednávání do poradny pro rizikové těhotenství, na check-in, monitor, konzultaci, termín 

plánovaného císařského řezu, ultrazvuk… 

Hot line - tel. č. určené pouze pro komunikaci s obvodními gynekology: 778 954 272  - zejména 

objednávání pacientek k operacím (tel. č. je určené pouze pro lékaře, slouží jako přímá linka s možností 

zpětného telefonátu při neuskutečnění hovoru) 

Doporučená doba telefonického objednávání je denně mezi 13.00 -14.00 hod.  

V případě akutních potíží jsou pacientky ošetřovány bez předchozího objednání. 

Péče o pacientky před plánovanou operací: 

Indikační seminář  - středa 8:00 hod:  

- Pacientka je na základě doporučení registrujícího gynekologa tel. objednána na naší ambulanci 

do indikačního semináře. Toto objednání zajistí přímo gynekolog nebo samotná pacientka. 

Telefonicky bude sdělen termín indikačního semináře, který se u nás koná každou středu. Na 

tento termín se dostaví pacientka již s výsledky provedeného interního předoperačního 

vyšetření. Během indikačního semináře bude pacientka vyšetřena primářem nebo zástupcem 

primáře  oddělení. Bude upřesněn operační výkon (indikace) a pacientka dostane přesný 

termín operace. Termín operace je vždy některý ze dnů následujícího týdne po proběhlém 

indikačním semináři.  

Pozor: Indikační seminář není dnem termínu operace!  Pacientky ve středu ještě odcházejí 

domů. K samotnému výkonu se dostaví až den před operací (který to je den se dozví právě při 

indikaci), popř. až v den operace (jednodenní chirurgie). 

Hospitalizace na gynekologickém oddělení: 

- Příjem na plánovanou velkou operaci je vždy den před operací kolem 13. 00 hod. Případné 

požadavky lze řešit individuálně v rámci indikačního semináře.  

- V případě přijetí na tzv. jednodenní operační výkony (diagnostická kyretáž, konizace, revize, 

UPT….) je nástup na příjem v den výkonu v 7.00 hod. NA LAČNO!!! (od půlnoci nejíst, nepít, 

nekouřit, být oholená a nenalíčená). Domů se odchází ten samý den v odpoledních hodinách 

(cca 17 hod). V případě HSK= hysteroskopie je nástup v den výkonu a hospitalizace trvá do 

následujícího dopoledne.  



 Věci potřebné k hospitalizaci: 

občanský průkaz, průkazka zdravotní pojišťovny, interní předoperační vyšetření a doporučení od 

odesílajícího lékaře, léky, insuliny, ortopedické pomůcky a berle, které používáte, v případě, že 

používáte kompresní elastické punčochy přineste si je s sebou, noční košile, přezůvky, župan, toaletní 

potřeby (kartáček a pasta na zuby, ručník, mýdlo, hřeben, šampon). Nenoste s sebou šperky, cenné 

věci a větší peněžní obnosy. 

V případě, že se nemůžete dostavit na plánovaný operační výkon, prosíme o telefonickou informaci 

na tel. číslo 382 77 24 57 (52) a to co nejdříve. Pořadník pacientek je na dlouho dobu dopředu plný  

a můžeme tak dosadit na Váš termín případně jinou pacientku!! 

Další potřebné informace ohledně hospitalizace možné na telefonním čísle 382 77 2452 – 

gynekologické oddělení, případně webové stránky www.nemopisek.cz.  

 

Těhotné pacientky 

CHECK-IN = ve 36. - 37. t.t. provádíme na základě žádanky vystavené OG tzv. CHECK-IN      

(registraci, zaevidování těhotné do porodnice)  

V rámci check-in procesu jsou pacientky zaregistrované a zatříděné na rizikové a nerizikové těhotné 
ženy. Nerizikové pacientky mohou poradnu dále až do termínu porodu absolvovat u svého obvodního 
gynekologa (ev. v případě lepší dostupnosti u nás), rizikové pacientky zůstávají v péči porodnice.  
Objednávání pacientek probíhá telefonicky: porodnická ambulance (382 77 24 67), popř. porodní sál 
(382 77 24 66, 60). Je zaveden rezervační systém, obvodní gynekolog nebo přímo pacientka se mohou 
objednávat na konkrétní den a čas.  
S sebou vždy přineste těhotenskou průkazku, případné zprávy od odborných lékařů a vzorek moči. 
V případě, že jste ještě do doby check-in nedodala do porodnice registrační formulář, který naleznete 
na www.nemopisek.cz, vezměte ho prosím vyplněný s sebou. 
 

Předporodní kurzy   

Pro těhotné jsou organizovány předporodní kurzy (6- 8 lekcí zahrnujících teorii a speciální cvičení pro 
těhotné, trvající 1- 1,5 hod. – cena kurzu 1500 Kč).  
Bližší informace na tel. čísle 728 603 890 - porodní asistentka Bc. Lucie Tanicsová.  
V rámci kurzu jsou organizovány cca každé 3 měsíce přednášky na témata:  
- Psychomotorický vývoj dítěte do jednoho roku a manipulace s dítětem  
- Kojení  
- Epidurální analgezie 
 

Kurzy Hathajogy pro těhotné  
Zájemkyně se mohou nahlásit na tel čísle: 776 166 967 (porodní asistentka Bc. Soňa Pechlátová 
Jedličková) 
 
Další potřebné informace týkající se těhotenství porodu naleznete na: 
www.nemopisek.cz/oddeleni/gynekologicko-porodnicke-oddeleni/popis-oddeleni/ 
Popřípadě na tel. č. 777 366 540. 
 
 
 
Těšíme se na spolupráci s Vámi 
Kolektiv Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek, a.s. 
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