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A co si tedy vzít do nemocnice  
(na Fifejdách v Ostravě) 

 

1 - hlavně dobrou náladu a ždibec euforie...špatnou náladu nechte raději doma...máte li den 

před operací deprese a jste li ve stresu, tak to není moc dobré, psychická pohoda je dost 

důležitá, lépe se pak vše zvládá. Přemýšlí li některá, ještě pár hodin před operací, jestli do 

toho opravdu jít, či zda raději zůstat s původním "nádobíčkem", pak je něco hodně špatně...v 

tomto už by měla mít každá jasno už dávno. Když už jste to dotáhly tak daleko, tak utéct z 

nemocnice pár hodin před SRS by byl teda mazec...ale možná pořád lepší volba, než se zbytek 

života trápit a obviňovat celý svět. 

 

2 - mobil, nabíječku, sluchátka...případně tablet, noťas...někdo si vezme knihu, křížovky, 

sudoku.... 

 

3 - občanku, průkaz pojišťovny a nějaké peníze na útratu...třeba Lucka za dobu pobytu utratila 

v automatech (jasně že s jídlem) asi 1000 kč...pořád měla hlad nebo na něco chuť. Tenkrát 

(léto 2017) prý to jídlo za moc nestálo....naštěstí, když jsme spolu ležely v únoru 2018, tak 

jídlo bylo v pohodě...já bych řekla, že přímo skvělé. 

 

4 - Léky, které užíváme. Co se hormonů týče a Adrocuru...tak je to na zvážení každé z vás...já 

po SRS přestala brát Androcur úplně a Estrofem jsem vysadila tři dny před operací a dva dny 

po operaci jsem jej zase postupně začala brát. Údajně zvyšuje estradiol riziko pooperačních 

komplikací, tedy hlavně rizika cévních trombóz, rizika embolie. Názory se různí, tak si to 

prokonzultujte s lékařem a rozhodněte se každá sama. 

Léky které užíváme a přineseme si je do nemocnice, se mají předávat sestře...my s Luckou 

jsme si je nechaly u sebe (hormony) a braly jsme si je samy dle uvážení...sestrám se to moc 

nelíbilo, ale nechaly nás. 

 

5 - hygienické potřeby, tak asi dva ručníky a hodí se mít i svůj toaletní papír a krabičku s 

papírovými kapesníčky. 

 

6 - čaj dostáváme, ale neuškodí mít v záloze minerálku. 

 

7 - něco na zub pro mlsné pusinky (třeba jako jsem já)...oříšky, sušené ovoce, čokoládu, 

lentilky.... 

 

8 - třeba svůj župan nebo lehčí bundičku na zip či oblíbený svetr...hlavně pokud je někdo 

"zmrzlina" jako já a jde do nemocnice v chladnějším období. Já měla s sebou spinkací legíny, 

dvoje froté ponožky a tři trika...ale stejně po operaci máme na sobě erární delší košili a já 

leginy využila jen ten jeden den. 

 

9 - důležité jsou nějaké pantofle či žabky, ať nechodíme naboso...župan a pyžamo můžeme 

dostat erární, ale přezůvky nám zřejmě nikdo nedá. 

 

10 - kdo má rád kafe, tak neuškodí vzít si svůj hrnek, lžičku, kafe, cukr, smetánky....a skvělý 

je i ponorný ohřívač...pak nemusíme obtěžovat sestry, ty mají někdy dost práce a ne vždy nám 

vyhoví s úsměvem. 

 

11 - nějaký talisman pro štěstí....živé pejsky, morčata a kanárky raději necháme doma...stačí 

plyšový medvídek nebo mluvící panenka. 


