Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
velmi si ceníme spolupráce s Vámi a možnosti pečovat o naše pacienty.
V rámci bezpečného provedení operačního výkonu, Vás prosíme o zajištění předoperačních
vyšetření podle následujících doporučení. Platnost předoperačních vyšetření u stabilních
dospělých pacientů je 1 měsíc, u nestabilních a vysoce rizikových pacientů musí být vyšetření
do 1 týdne. U dětí do 14 dnů.

1. Podrobná anamnéza a fyzikální vyšetření včetně podrobných údajů o farmakoterapiii,
které je provedeno praktickým lékařem.
2. Komplementární vyšetření:
 Na, K, Cl, glykemie, KO, INR, APTT, moč + sediment,
 u pacientů nad 40 let dále: urea, kreatinin, ALT, AST, bilirubin, EKG s popisem,
 RTG plic s popisem (platnost vyšetření u stabilních pacientů je 1 rok).
 u osob starších 60 let,
 u kuřáků nad 40 let,
 u cizinců ze zemí s endemickým výskytem TBC (běženci).

Doplnění o konziliární vyšetření specialistou dle povahy komplikujícího onemocnění.


Kardiovaskulární onemocnění:
 EKG - u stabilních pacientů ne starší 1 měsíc, u nestabilních ne starší 48 hod.,
 RTG srdce, plíce.



Respirační onemocnění:
 RTG plic, po prodělaném akutním respiračním infektu musí být vyšetření aktuální,
 EKG - platnost maximálně 1 měsíc.

fakultativně: - spirometrie u CHOPN a restrikčních onemocnění, ABR.


Onemocnění ledvin:
 urea, albumin a celková bílkovina.



Onemocnění jater a žlučových cest:
 jaterní testy,

fakultativně: albumin a celk. bílkovina, kompletní hemokoagulační vyšetření u
závažných jaterních poruch,(AT III, Fibrinogen).
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Diabetes mellitus:
 urea, kreatinin, glykovaný hemoglobin.



Koagulopatie:
 kompletní hemokoagulační vyšetření včetně AT III a fibrinogenu,

fakultativně: další potřebná vyšetření ve spolupráci s hematologem.


Thyreopatie:
 plazmatické hladiny thyroideálních hormonů ( fT4, TSH),

fakultativně: Endokrinologické konziliární vyšetření, ORL konziliární vyšetření.


Bariatrické operace:
 RTG S+P a EKG (bez věkové indikace) a spirometrie,
 v případě předpokladu obtížné intubace ORL.

Po provedení těchto vyšetření, proběhne předanestetické vyšetření v
anesteziologické ambulanci, která je v chirurgickém pavilonu Nemocnice AGEL
Šternberk. Ambulance je umístěna v přízemí, při příchodu hlavními dveřmi vpravo, na
konci chodby. K vyšetření je nutné předchozí objednání, které zajistí
chirurgicko–traumatologická nebo gynekologicko–porodnická ambulance. Telefonický
kontakt: 587 800 208.
Ordinační hodiny:
PO-ST
10:00 – 13:00 hodin
ČT
10:00 – 12:00 hodin
PÁ
11:00 – 13:00 hodin
K tomuto vyšetření se pacient dostaví nejdříve 2 týdny a nejpozději 1 den před
plánovaným výkonem.

Děkujeme za spolupráci

nemocnicesternberk.agel.cz

