
 

 

 

Vážení rodiče, 

Vaše dítě je dnes po operaci v celkové anestezii, proto je nutné, abyste mu věnovali zvýšenou péči. 

Dnes byste dítě neměli koupat v horké vodě. Pití by mělo být studené a nedráždivé (neperlivá voda, čaj – 
nepodávat džusy a ovocné koncentrované šťávy). K jídlu kašovitou stravu (zmrzliny, jogurty, kaše, polévky). 
Pokud dítě nebude zvracet, může večer přejít na normální stravu. 

Pít může 1 hodinu po výkonu ………………. 

Jíst může 2 hodiny po výkonu ………………. 

Po operaci může mít dítě teplotu a může si stěžovat na bolest, proto podávejte léky typu Paralen, Nurofen aj., o 
kterých víte, že na ně dítě dobře reaguje. Po narkóze může být i zvracení, kdy je dobré podat vymíchanou ledovou 
colu nebo minerálku.  

Dnes dítě ohlídejte, všude s ním choďte (WC, atd.), aby se mu nezamotala hlava a někde neupadlo. Až se doma 
dítě odpoledne po operaci prospí, nemusí ležet, může sedět, hrát si, dívat se na pohádky. Nesmí běhat, skákat, 
mělo by být alespoň dva dny v relativním klidu. Pokud bude bez potíží, můžete už třetí den na krátkou procházku. 
Spěte s dítětem v jedné místnosti! Týden by mělo být bez kolektivu a dva týdny bez velké fyzické zátěže (bez 
bazénu, trampolíny a jiných sportovních aktivit). 

Po odchodu z oddělení musí dítě doprovázet dvě dospělé osoby! Jedna osoba sedí s dítětem v autě na zadní 
sedačce a sleduje stav dítěte. (Dítě sedí v sedačce.) 

Na pooperační kontrolu se dostavte dne ........................................... v čase od ……………… do ……………… hod. 

Stav dítěte je možné konzultovat se službu mající sálovou sestrou / operujícím lékařem 24 hodin denně 
pohotovostní služební telefon 607 062 322 zejména v následujících situacích:  
- výrazné zhoršení celkového stavu dítěte  
- silné bolesti nereagující na běžná analgetika (Paralen, Ibuprofen a další běžně užívané léky na bolest) 
- přetrvávající zvýšená teplota (nad 38,5 °C) 
 
Při řešení akutních komplikací (silné krvácení, poruchy vědomí, apatie, poruchy dýchání apod.) volejte neprodleně 
pohotovostní služební telefon 607 062 322 a dle dohody se službu mající sálovou sestrou / operujícím lékařem 
následně i rychlou záchrannou službu (tel. číslo 155) pro eventuální převoz do zdravotnického zařízení (převoz 
nemůže být realizován vlastní dopravou!!). Přivolaná RZS v případě nutnosti přepraví pacienta buď na s námi 
spolupracující lůžková oddělení, tj. ORL oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (pavilon A7), adresa: 
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2, nebo na ORL oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice (pavilon A3), adresa: 
Vídeňská 800, 140 00 Praha 4, případně dle situace na nejbližší lůžkové ORL oddělení. 

V méně závažných případech můžete konzultovat nebo navštívit pohotovost v místě Vašeho pobytu. 
V pracovních dnech můžete v ordinačních hodinách pondělí až čtvrtek 7:00-17:00 a v pátek 7:00-12:00 
kontaktovat naše pracoviště na tel. 725 828 068. 

Mimo ordinační hodiny slouží ke konzultaci pohotovostní služební telefon 607 062 322. Toto číslo nesdělujte 
jiným osobám, slouží výhradně pro pooperační konzultace, a to jen mimo ordinační hodiny! 

Mimopražským pacientům důrazně doporučujeme, aby si na dobu 24 hodin po operaci zajistili ubytování v Praze 
nebo blízkém okolí s dojezdovým časem cca 30 minut do centra Prahy (viz výše adresa VFN v Praze).

 

Místo a datum:  ____________________________________________________________________________________ 

Jméno pacienta: ____________________________________________________________________________________ 

Jméno rodiče nebo zákonného zástupce: ______________________________________________________________ 

Podpis rodiče nebo zákonného zástupce: _____________________________________________________________ 


