Zdravotnické zařízení Medica Chirurgica s.r.o.
Tel.: 571 611 859, 571 611 936
www.medicachirurgica.cz
Pracoviště: Zašovská 778, 757 01 Valašské Meziříčí,

Tř. T. Bati 5135, 760 01 Zlín
(v prostorách Nemocnice Atlas a.s. Zlín)

Zařízení Medica Chirurgica s.r.o. provozuje od roku 2010 specializované ambulance a výkony vrámci
jednodenní medicíny. Zařízení má kapacitu 7 specializovaných ambulancí, digitalizované RTG
pracoviště, odběrovou místnost, zákrokový a operační sál s 6ti-lůžkovým stacionářem. Vzařízení se
provádí zákroky vcelkové i lokální anestézii, které nevyžadují delší hospitalizaci. Jsou to zákroky z
oborů: chirurgie, ortopedie, neurochirurgie, plastické a estetické chirurgie.
Co znamená jednodenní péče?
Jednodenní péče je současným trendem v medicíně v případech, kdy zdravotní stav klienta nevyžaduje
delší hospitalizaci a provedení zdravotního výkonu umožňuje propuštění pacienta nejpozději do 24
hodin od jeho přijetí. Jednodenní péče zahrnuje jednorázová vyšetření či ošetření klienta při drobnějších
zákrocích v lokální anestézii, tak i výkony vcelkové anestézii za použití moderní techniky, šetrné
anestézie, nejnovějších operačních postupů a individuální pooperační analgézie. Miniinvazivní výkony
umožňují výrazné zkrácení pobytu na lůžku, jsou zpravidla klienty velmi dobře snášeny a výrazně
zkracují dobu rekonvalescence. Přínos jednodenní péče pro klienta je především vúspoře času, možnosti
následného doléčení v domácím prostředí a v minimalizaci pooperačního stresu z hospitalizace.
Proč si zvolit naše zařízení?
- Velikost a uspořádání stacionáře a pokojů vytváří pro klienty dojem ,,domácího prostředí“.
- Atmosféra domácího prostředí minimalizuje stres typický při pobytu v nemocničním
zařízení.
- Malý počet hospitalizovaných klientů v jednom operačním dni a krátká doba pobytu na
stacionáři výrazně snižuje riziko infekčních hospitalizačních nákaz.
- Menší počet klientů umožňuje plně individuální přístupo šetřujícího personálu.

- Lékařskou péči poskytují jen kvalifikovaní lékaři – atestovaní lékaři v jednotlivých
odbornostech.
- Každému klientovi je individuálně nastavena pooperační analgézie.

Co byste měli vědět před přijetím na oddělení jednodenní péče v Medica Chirurgica s.r.o.
1.

Před přijetím do zdravotnického zařízení Vás ošetřující lékař řádně a srozumitelně poučí o povaze
operačního zákroku.

2.

Před operačním zákrokem budete informováni o dni a hodině přijetí. K přijetí se dostavíte na lačno.
Pokud budete přijati v 7 hod. - od půlnoci nejíst, nepít a nekouřit. Pokud budete přijati v 15 hod. můžete v den operace lehce posnídat mezi 7 - 8 hod. ranní, dopoledne přijímat tekutiny do 10 hod.,
minimálně 6 hod. před přijetím však už musíte lačnět. Pokud užíváte pravidelně léky, Váš lékař Vás
poučí o jejich užití nebo vysazení.

3.

Operační zákrok bude proveden v rámci tzv. jednodenní medicíny, kdy setrváte v zařízení maximálně
24 hodin. Způsob anestézie a operační výkon dovoluje Vaše propuštění do 24 hodin. Vaše další léčba
bude probíhat ambulantně.

4.

Anestézii a operační výkon budou provádět jen erudovaní lékaři ve svých odbornostech s dlouholetou
praxí.

5.

Odchod ze zařízení je následující den mezi 8 – 9 hodinou ranní. Pokud to Váš zdravotní stav dovolí,
můžete odejít vden výkonu, nejdříve však 4-5 hodin po zákroku. Ve výjimečných případech, kdy to
provedený operační zákrok vyžaduje, můžete setrvat v zařízení maximálně 48 hodin.

6.

Při propuštění do ambulantní péče budete vybaveni potřebnými pomůckami, léčivy nebo recepty.

7.

Při propuštění ze zařízení je nutné mít doprovod.

8.

Následující den po propuštění se hlaste u svého ošetřujícího lékaře nebo v doporučené odborné
ambulanci.

9.

V případě nutnosti změny charakteru operačního výkonu, která vyplyne z aktuálního operačního
nálezu nebo v případě komplikací, kdy je nutná hospitalizace a není možná ambulantní léčba, budete
umístěni k dalšímu doléčení do smluvního zařízení s lůžkovým oddělením.

10.

Po celou dobu Vašeho pobytu v zařízení bude přítomen odborný lékař a střední zdravotnický personál.

11.

Váš operační zákrok bude hrazen z prostředků zdravotních pojišťoven (zařízení má smlouvu s těmito

pojišťovnami – 111, 201, 205, 207, 211, 213). Za hotelové služby účtuje zařízení jednorázový poplatek
1 500 - 1900,- Kč u výkonů v celkové anestézii, 600,- Kč u výkonů v lokální anestézii. O finální výši
celkové částky rozhoduje lékař, dle složitosti a unikátnosti výkonu.
12.

Hrazení další péče, jako zákroky estetické chirurgie a jiné pojišťovnou nehrazené výkony, uhradíte
hotově při příchodu do zařízení dle platného sazebníku společnosti. Co si s sebou vzít pro pobyt na
stacionáři?
- Lékařskou dokumentaci s předoperačním vyšetřením.
- Léky, které pravidelně užíváte.
- Věci osobní potřeby, pyžamo, župan, ručník, přezůvky.

