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CO BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT PO OPERACI PLIC 
 
 

 
 
 
Vážení pacienti, 

do rukou dostáváte brožurku, která bude Vašim pomocníkem v pooperačním 
období v domácím prostředí. 
 
 
Délka Vaší hospitalizace je individuální, je ovlivněna především rozsahem 
operačního výkonu, pooperačním průběhem, celkovou kondicí Vašeho 
organismu a zejména dobou zavedení hrudních drénů. Po odstranění hrudních 
drénů půjdete domů nebo na doléčení na plicní oddělení ve Vaší spádové 
oblasti. Po radikálním operačním zákroku (odstranění části nebo celé plíce) 
léčba vždy pokračuje na plicním oddělení. 
 
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. 
 
Při ukončení hospitalizace dostanete propouštěcí zprávu, s níž se budete hlásit 
do 3 pracovních dnů u svého praktického lékaře. Při přeložení na plicní oddělení 
předá staniční sestra všechny potřebné dokumenty Vašemu doprovodu (sanitář, 
řidič sanity). 
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Pokud Vám v nemocnici přidali nové léky, sestra Vám je před propuštěním 
připraví, aby Vám vystačily do návštěvy praktického lékaře, tedy na tři dny, 
popřípadě ošetřující lékař na tyto léky vystaví recept. 
 
NNaa  ooddssttrraanněěnníí  sstteehhůů  ppřřiijjddeettee  nnaa  nnaaššii  aammbbuullaannccii  77..  ––  1100..  ddeenn  ppoo  ooppeerraaccii,,  ppookkuudd  
VVáámm  nneebbyyllyy  sstteehhyy  ooddssttrraanněěnnyy  ppřřii  hhoossppiittaalliizzaaccii..  SStteehhyy  VVáámm  mmůůžžee  ooddssttrraanniitt                    
ii  pprraakkttiicckkýý  lléékkaařř  nneebboo  VVááss  pprraakkttiicckkýý  lléékkaařř  ooddeeššllee  nnaa  cchhiirruurrggiicckkoouu  aammbbuullaannccii  vvee  
VVaaššíí  ssppááddoovvéé  oobbllaassttii..  

 
Případná kontrola v hrudní poradně dle pokynů ošetřujícího lékaře                 
(ČT 8:30 – 12:00). 
 
PPééččee  oo  ooppeerraaččnníí  rráánnuu  aa  rraannkkyy  ppoo  hhrruuddnníícchh  ddrréénneecchh  ((HHDD))  ––  zzaa  2244  hhoodd..  ppoo  
ooddssttrraanněěnníí  HHDD  jjee  mmoožžnnéé  kkrrááttkkéé  sspprrcchhoovváánníí  ss  ppoouužžiittíímm  nneeddrráážžddiivvééhhoo  mmýýddllaa  nnaa  
kkůůžžii  ookkoollíí,,  ppoo  ooddssttrraanněěnníí  sstteehhůů  mmoožžnnoo  ooššeettřřoovvaatt  jjiizzvvyy  mmaassttíí  uurryycchhlluujjííccíí  hhoojjeenníí  
((ccaallcciiuumm  ppaannttootthheenniikkuumm,,  bbeeppaanntthheenn,,  mměěssííččkkoovváá  mmaasstt,,  eerreevviitt))  aa  jjaakkmmiillee  ssee  jjiizzvvyy  
zzcceellaa  zzhhoojjíí,,  jjee  mmoožžnnáá  bběěžžnnáá  kkoouuppeell..  
 
  

RRAADDYY  AA  DDOOPPOORRUUČČEENNÍÍ  

AAkkttiivviittaa  aa  ooddppooččiinneekk  ––  zzáálleežžíí  nnaa  rroozzssaahhuu  ooppeerraaččnnííhhoo  vvýýkkoonnuu,,  jjee  vvhhooddnnéé  
uuppřřeessnněěnníí  ooššeettřřuujjííccííhhoo  lléékkaařřee..  VVyybbeerrttee  ssii  ppoohhyybboovvoouu  aakkttiivviittuu,,  kktteerráá  VVáámm  ppřřiinnááššíí  
rraaddoosstt  aa  uussppookkoojjeenníí,,  vvhhooddnnéé  jjssoouu  pprraavviiddeellnnéé  pprroocchháázzkkyy..  VVyykkoonnáávveejjttee  ffyyzziicckkyy  
nneezzaattěěžžuujjííccíí  pprrááccii..  PPrraavviiddeellnnýý  ppoohhyybb  aa  ccvviiččeenníí  zzvvyyššuujjee  vvyyttrrvvaalloosstt  aa  ssnnááššeenníí  
nnáámmaahhyy..  SSttřřííddeejjttee  oobbddoobbíí  kklliidduu  aa  aakkttiivviittyy..  

Rehabilitace – pokračujte v dechové rehabilitaci i v domácím prostředí, tak jak 
Vás naučila fyzioterapeutka během hospitalizace, používejte způsoby správného 
dýchání a odkašlávání. 

Výživa – volte stravu smíšenou s dostatkem ovoce, zeleniny, kaloricky 
vyváženou a dostatek tekutin. 
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Užívání léků – užívejte léky doporučené lékařem, dodržujte léčebný režim. 

Vyvarujte se stresu. 

Dostatečně spěte. 

Předcházejte nachlazení. 

Omezte alkohol, nekuřte!!! 

 

Nikdy není pozdě zanechat kouření, máte možnost navštívit poradnu pro 
odvykání kouření, zde ve fakultní nemocnici na klinice plicních nemocí             
a tuberkulózy. 

 
Rekonvalescence – je individuální, záleží na rozsahu operačního výkonu, 
následující léčbě, na Vaší profesi a na tom, jak se budete zotavovat.  
 
 
 

 
Samozřejmě, že rozsah operačního výkonu do určité míry musel ovlivnit 
Váš komfort, většina potíží, která Vás ještě v den propuštění mohou 
obtěžovat, během rekonvalescence vymizí. 
 
 

 
 
 

CO JE POTŘEBA JEŠTĚ VĚDĚT  

Máte-li vystaven doklad o pracovní neschopnosti (PN), ppřřii  pprrooppuuššttěěnníí  VVáámm  
vvyyppííššeemmee  PPoottvvrrzzeenníí  oo  ttrrvváánníí  ddooččaassnnéé  pprraaccoovvnníí  nneesscchhooppnnoossttii  nneebboo  kkaarraannttéénnyy  
((llíísstteekk  nnaa  ppeenníízzee)),,  ddáállee  ppookkrraaččuujjee    PPNN  uu  pprraakkttiicckkééhhoo  lléékkaařřee..  

Pokud by se u Vás po propuštění vyskytly problémy (zarudnutí rány, teploty, 
bolesti či dechové potíže), kontaktujte naši ambulanci, v případě poordinační 
doby oddělení urgentního příjmu. 
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Důležité kontakty 
 

I. Chirurgická klinika – ambulance 
PO - PÁ  7:00 – 15:30,  NE 9:00 – 15:00 

Hrudní poradna  
ČT 8:30 – 12:00 
tel. 588443308 

 
Oddělení urgentního příjmu 

(mimo ordinační dobu I. chirurgické kliniky) 
tel. 588442653 

 
 
 

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy – ambulance 
Poradna pro odvykání kouření 

objednání na tel. 588443561 
 
 
 
 

 
 

Hodně štěstí a zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informační zdroje:  
Ilustrace: http://reidhosp.adam.com/content.aspx?productId=39&pid=1&gid=002956&print=1 
                   http://www.pravda-a-cest.cz/starsi-clanky2.php 
Vypracovala: Bc. Alena Ševčíková, I. chirurgická klinika 
Edukační opora pro pacienty 
Odborní konzultanti: MUDr. Marek Szkorupa, I. chirurgická klinika 
                                      Bc. Věra Smolíková, I. chirurgická klinika 


