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CCOO  BBYY  VVÁÁSS  MMĚĚLLOO  ZZAAJJÍÍMMAATT  PPOO  OOPPEERRAACCII    
BBRRÁÁNNIIČČNNÍÍ  KKÝÝLLYY  

  
  

  
  
  
  
  
VVáážžeenníí  ppaacciieennttii,,  

hospitalizace, pokud se nevyskytnou komplikace, je krátkodobá, do 
domácího ošetření půjdete 4. nebo 5. den po operaci, při polykacích či 
jiných potížích později.
  
Lékař je povinen Vám sdělit vše, co se týká Vašeho zdravotního 
stavu, ptejte se, máte na to právo, dotazy směřujte na dobu ranní 
vizity, kdy se Vám ošetřující lékař věnuje osobně. 
  
PPřřii  uukkoonnččeenníí  hhoossppiittaalliizzaaccee  ddoossttaanneettee  pprrooppoouuššttěěccíí  zzpprráávvuu,,  ssee  kktteerroouu  ssee  
bbuuddeettee  hhlláássiitt  ddoo  33  ddnnůů  uu  ssvvééhhoo  pprraakkttiicckkééhhoo  lléékkaařřee..  
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PPookkuudd  VVáámm  vv  nneemmooccnniiccii  ppřřiiddaallii  nnoovvéé  lléékkyy,,  sseessttrraa  VVáámm  jjee  ppřřeedd  
pprrooppuuššttěěnníímm  ppřřiipprraavvíí,,  aabbyy  VVáámm  vvyyssttaaččiillyy  ddoo  nnáávvššttěěvvyy  pprraakkttiicckkééhhoo  
lléékkaařřee,,  tteeddyy  nnaa  ttřřii  ddnnyy,,  ppooppřřííppaadděě  ooššeettřřuujjííccíí  lléékkaařř  nnaa  ttyyttoo  lléékkyy  vvyyssttaavvíí  
rreecceepptt..  
  
NNaa  ooddssttrraanněěnníí  sstteehhůů  ppřřiijjddeettee  nnaa  nnaaššii  aammbbuullaannccii  77..  ––  1100..  ddeenn  ppoo  
ooppeerraaccii..  SStteehhyy  VVáámm  mmůůžžee  ooddssttrraanniitt  ii  pprraakkttiicckkýý  lléékkaařř  nneebboo  VVááss  
pprraakkttiicckkýý  lléékkaařř  ooddeeššllee  nnaa  cchhiirruurrggiicckkoouu  aammbbuullaannccii  vvee  VVaaššíí  ssppááddoovvéé  
oobbllaassttii..  
  
KKoonnttrroollaa  vv  ppoorraaddnněě  pprroo  cchhoorroobbyy  hhoorrnnííhhoo  GGIITT  ((ggaassttrrooiinntteessttiinnáállnnííhhoo  
ttrraakkttuu))  nneenníí  nnuuttnnáá,,  ppookkuudd  nneemmááttee  ppoottíížžee..    
 
PPééččee  oo  rráánnuu  ––  oodd  33..  ddnnee  jjee  mmoožžnnéé  kkrrááttkkéé  sspprrcchhoovváánníí  ss  ppoouužžiittíímm  
nneeddrráážžddiivvééhhoo  mmýýddllaa  nnaa  kkůůžžii  ookkoollíí..  
PPoo  ooddssttrraanněěnníí  sstteehhůů  ooššeettřřuujjttee  jjiizzvvuu  mmaassttíí  uurryycchhlluujjííccíí  hhoojjeenníí  ((ccaallcciiuumm  
ppaannttootthheenniiccuumm,,  bbeeppaanntthheenn,,  mměěssííččkkoovváá  mmaasstt,,  eerreevviitt))  aa  jjaakkmmiillee  ssee  jjiizzvvaa  
zzcceellaa  zzhhoojjíí,,  jjee  mmoožžnnáá  bběěžžnnáá  kkoouuppeell..  
  
  
  
RRAADDYY  AA  DDOOPPOORRUUČČEENNÍÍ  
  
Nejdůležitější je životospráva 
 

  nejméně 1 měsíc nekonzumujte bílé pečivo, rýži, knedlíky          
a suché kuřecí maso 

  nepřejídejte se, ale ani nehladovte 
  jídlo konzumujte v přiměřené teplotě, zažívacímu traktu 

          škodí jak příliš studená, tak i horká jídla 
  jezte v klidu, častěji a menší porce, potravu dobře požvýkejte 

         (dbejte na kvalitu chrupu) 
  jezte zásadně vsedě nebo ve stoji, nikdy vleže 
  nelehejte nejméně 2 hod. po jídle  
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Pokud budete chtít podrobnější informace o domácím stravování, 
obraťte se na Oddělení léčebné výživy, zde ve FN, kde pracují 
odborně vzdělané nutriční terapeutky, které jsou připravené Vám vždy  
poradit. K osobní konzultaci je možno se objednat telefonicky. 
 
Vyhýbejte se stresu. 
 
Omezte množství alkoholu  a kouření. 
 
PPřřiimměěřřeennáá  ttěělleessnnáá  aakkttiivviittaa  ––  vvyybbeerrttee  ssii  ppoohhyybboovvoouu  aakkttiivviittuu,,  kktteerráá  
VVáámm  ppřřiinnááššíí  rraaddoosstt  aa  uussppookkoojjeenníí,,    vvhhooddnnéé  jjssoouu  pprraavviiddeellnnéé  pprroocchháázzkkyy..  
  
DDoožžiivvoottnníí  oommeezzeenníí  ––  vvyyvvaarruujjttee  ssee  ttěěžžššíí  ffyyzziicckkéé  pprrááccii,,  zzeejjmméénnaa                        
vv  ppřřeeddkklloonnuu,,  zzvveeddáánníí  bbřřeemmeenn,,  ssnnaažžttee  ssee  ppřřeeddcchháázzeett  úúppoorrnnéémmuu  kkaaššllii..  
  
SSaammoozzřřeejjmměě,,  žžee  rroozzssaahh  ooppeerraaččnnííhhoo  vvýýkkoonnuu  ddoo  uurrččiittéé  mmíírryy  mmuusseell 
ovlivnit Váš komfort, většina potíží, které Vás ještě v den 
propuštění mohou obtěžovat, během rekonvalescence vymizí. 
 

BUDU ZCELA BEZ POTÍŽÍ? 

Ano, pokud jde o pálení žáhy, bolesti v nadbřišku anebo vrácení 
žaludečního obsahu do úst. V menší míře můžete mít jiné potíže, 
budete plynnější a ve většině případů ztratíte schopnost říhání. 
 
 
CCOO  JJEE  PPOOTTŘŘEEBBAA  JJEEŠŠTTĚĚ  VVĚĚDDĚĚTT  
  
MMááttee--llii  vvyyssttaavveenn  ddookkllaadd  oo  pprraaccoovvnníí  nneesscchhooppnnoossttii  ((PPNN)),,  ppřřii  pprrooppuuššttěěnníí  
VVáámm  vvyyppííššeemmee  PPoottvvrrzzeenníí  oo  ttrrvváánníí  ddooččaassnnéé  pprraaccoovvnníí  nneesscchhooppnnoossttii  nneebboo  
kkaarraannttéénnyy  ((llíísstteekk  nnaa  ppeenníízzee)),,  ddáállee  ppookkrraaččuujjee    PPNN  uu  pprraakkttiicckkééhhoo  lléékkaařřee..  

PPookkuudd  bbyy  ssee  uu  VVááss  ppoo  pprrooppuuššttěěnníí  vvyysskkyyttllyy  pprroobblléémmyy  ((ppoollyykkaaccíí,,  
ddýýcchhaaccíí)),,  kkoonnttaakkttuujjttee  nnaaššii  aammbbuullaannccii..  
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 DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
  

II..  CChhiirruurrggiicckkáá  kklliinniikkaa  ––  aammbbuullaannccee  
PPOO  ––  PPÁÁ    77::0000  ––  1155::3300,,    NNEE  99::0000  ––  1155::0000  

PPoorraaddnnaa  pprroo  cchhoorroobbyy  hhoorrnnííhhoo  GGIITT  
PO  8:30 – 12:00  

tteell..  558888444433330088  
  
  

OOdddděělleenníí  uurrggeennttnnííhhoo  ppřřííjjmmuu  
((vv  ppřřííppaadděě  ppoooorrddiinnaaččnníí  ddoobbyy  aammbb..  II..  cchhiirr..  kkll..))  

tteell..558888444422665533  
  
 

Poradna pro výživu 
tel: 588444347 

(v areálu FN, žlutá budova u hlavní brány, ul. Hněvotínská) 
 
 

 
                                                                           

                                                                           Hodně štěstí a zdraví 
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Edukační opora pro pacienty 
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