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Základní informace poskytované
při propuštění pacienta z oddělení
Vážená paní, vážený pane,
o propuštění vás informoval ošetřující lékař, který vás společně
s ošetřujícím personálem poučí o následné terapii, dodržování
diety, pohybových a režimových opatřeních a o kontrolách.
Následující text vám pomůže zorientovat se v informacích, které vám budou předány při propuštění.

1. O propuštění rozhoduje váš ošetřující lékař. Propuštění se uskutečňuje obvykle po deváté hodině ranní.
2. Při propuštění z nemocnice obdržíte předběžnou a nebo definitivní propouštěcí zprávu, která obsahuje informace o průběhu léčení, případně o provedené operaci, následném režimu a kontrolách.
Tato zpráva je určena vašemu praktickému lékaři i jinému lékaři,
který vás na hospitalizaci do Masarykova onkologického ústavu
doporučil. Pokud budete předáván/a do agentury domácí péče,
obdržíte žádanku pro domácí péči a ošetřovatelskou propouštěcí
zprávu. Tato zpráva obsahuje informace pro agenturu domácí péče
týkající se ošetřovatelské péče.
3. Rozhovor s lékařem při propuštění je pro vás velmi důležitý, zeptejte se ho na vše, co potřebujete vědět o vašem dalším režimu:
– jaké nové léky vám předepsal, jak se užívají,
– jak postupovat a koho kontaktovat, pokud se objeví zdravotní potíže,
– jaká bude následná péče a kdy se máte dostavit ke kontrole,
– zda-li máte dodržovat nějaká speciální dietní, pohybová či režimová opatření.
4. Léky zpravidla na 3 dny vám při propuštění připraví sestra v případě, že vám lékař nepředepíše léky na recept. Jestliže nejste
schopni si tyto léky zajistit, obdržíte tablety na výše zmíněnou dobu
od všeobecné sestry. Během této doby si, prosím, další léky zajistěte cestou praktického lékaře.

5. V případě, že budete potřebovat zdravotnické pomůcky, obdržíte
od ošetřujícího lékaře předpis.
6. U propuštění vám předá sestra objednávací kartičku, na které je
uvedena plánovaná kontrola, vyšetření, hospitalizace apod.
Kartičku používejte při každé návštěvě v MOÚ.
7. Při propuštění doporučujeme pro zvýšení bezpečnosti doprovod
rodinného příslušníka. Zdravotní pojišťovna hradí dopravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa
trvalého nebo přechodného pobytu, a to v případě, že to váš zdravotní stav vyžaduje. O převozu rozhodne ošetřující lékař, stejně tak
jako o případném doprovodu.
Musíte si uvědomit, že pokud si zvolíte transport do vzdálenější
nemocnice, pak je z prostředků veřejného pojištění uhrazena pouze
doprava do podobného zdravotnického zařízení v blízkosti bydliště
a zbytek si musíte uhradit, nebo zajistit odvoz sám(a).
8. Svého praktického lékaře navštivte s propouštěcí zprávou co
nejdříve, nejlépe do 3 pracovních dnů.
9. V případě jakýchkoliv nejasností nebo zdravotních komplikací
kontaktujte Masarykův onkologický ústav na tel. č. 543 131 111.
Zde budete přepojeni na oddělení, ze kterého jste byl/a
propuštěn/a.
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