
POUČENÍ PŘED VÝKONEM V CELKOVÉ ANESTEZII A ANALGOSEDACI

Základní předoperační vyšetření od praktického lékaře:
- Běžné laboratorní vyšetření – KO, jaterní testy, glykemie, natrium, kalium, kyselina 

močová, krvácivost a srážlivost, moč a sediment, EKG

- Písemné vyjádření, zda jste schopen(na) výkonu v celkové anestezii a výpis trvalé 

medikace. 

- V případě chronických onemocnění (diabetes mellitus, astma, srdeční onemocnění 

aj.) i písemné vyjádření lékaře specialisty.

Vždy konzultujte s praktickým lékařem nutnost vysazení léků zvyšující krvácivost (léky na 

ředění krve), imunosupresiva, implantovaný kardiostimulátor, stenty, stavy po infarktu aj.

Minimálně 3 týdny před výkonem nesmí probíhat akutní infekce (chřipka, angína, 

covid - 19, nachlazení apod.).

Pacient je povinen co nejdříve telefonicky nebo osobně kontaktovat naše zdravotnické 

zařízení, a to v pondělí (11:00 – 14.00), úterý a středa (8:00 – 14:00), čtvrtek a pátek (8:00 – 

11:00).

Potřebujete-li vystavit pracovní neschopnost, požádejte o ni při příjmu na recepci.

K výkonu je nutné se dostavit NALAČNO (od půlnoci před výkonem nejíst, nepít, nekouřit).

S SEBOU PŘINESETE:

1. Předoperační vyšetření od praktického lékaře nebo internisty. (Pokud ho nemáte, 

můžete si ho ve výjimečných případech, po domluvě s naší recepcí nechat udělat 

v našem zdravotnickém zařízení. V tomto případě si s sebou přineste ranní moč).

2. Platná kartička zdravotní pojišťovny 

3. Děti a mladiství do 18 let musí přijít se zákonným zástupcem

4. Přezůvky

5. 100 Kč bankovku na zálohu na klíč s čipem od šatny

6. Nové stehenní předoperační (kompresní) punčochy (volně prodejné)

7. Vlastní odvoz s doprovodem dospělé osoby a zajištěná péče po dobu 24 hodin

8. Nabitý mobilní telefon 

9. Léky na cukrovku a inzulin si ráno neberte a neaplikujte, vezměte si je s sebou k nám

10.Léky na vysoký tlak a štítnou žlázu ráno užijte a zapijte minidouškem vody

11.Léky na astma a inhalační spreje si vezměte s sebou
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¨ 

JAK SE DOSTANETE DO NAŠEHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

Popis příjezdu automobilem od Olomouce: Na sjezdu z dálnice „PROSTĚJOV SEVER“ kolem 

supermarketu TESCO/OBI, směrem na centrum (tj. na kruhovém objezdu vlevo u ORLEN 

Benzina). Poté stále rovně ulicí Olomoucká, přes železnici až na světelnou křižovatku. Tam 

na světlech doleva (směr Přerov) po ulici Svatoplukova, posléze Vrahovická (po pravé ruce 

bude autobusové nádraží a supermarket ALBERT), opět přes vlakový přejezd. Následně 

přejet můstek přes potok a druhou ulicí vpravo a hned odbočte do leva (ukazatele). Po 

pravé ruce najdete parkoviště našeho zdravotnického zařízení. 

 

Popis příjezdu vlakem nebo autobusem (z vlakového a autobusového nádraží): Jděte 

směrem Vrahovice (přes vlakový přejezd, kolem ORLEN Benzina), přejdete můstek přes 

potok, minete malou samoobsluhu. Půjdete druhou ulici vpravo (ulice M. Pujmanové) a 

hned odbočte do leva (ulice M. Majerové). Po pravé straně uvidíte parkoviště našeho 

zdravotnického zařízení. 


