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Žádost o předoperační vyšetření

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

prosíme Vás o předoperační vyšetření u pana/paní

datum narození

k plánované operaci v režimu jednodenní chirurgie dne

Potřebná předoperační vyšetření nutná k provedení operace:

MALÉ  OPERAČNÍ VÝKONY

Laskavě žádáme praktického lékaře a pediatra o provedení následujícího:

Anamnéza, v rámci farmakologické anamnézy: medikace včetně gramáže a dávkování, fyzikální vyšetření�
Krevní obraz�
Ionty – Na, K, Cl�
QUICK, aPTT, INR�
Glykémie�
ALT, AST�
Urea, kreatinin�
RTG plic + popis – nad 60 let�
EKG + popis – nad 40let, křivku prosím přiložte k ostatní dokumentaci�
Moč – chemicky + sediment �
Doplňková vyšetření dle onemocnění pacienta (DM – diabetologické, převedení na krátkodobě působící �
inzulin; CHOPN – spirometrické; srdeční vady – kardiologické, echo srdce apod.).

Vyznačit ASA klasifikaci�

Anopyrin a jiné léky ovlivňující krevní srážlivost je nutno vysadit minimálně 7 dnů před výkonem. Pacienty, kteří léčbu 
potřebují, je nutno převést na jiný lék, např. Ibustrin, nízkomolekulární heparin. Perorální antidiabetika („prášky na 
cukrovku“) vysadit 24 – 48 hodin před operací (vždy v konzultaci s diabetologem) a v případě potřeby převést na 
krátkodobě působící inzulin.

Předoperační vyšetření proveďte maximálně měsíc před operací.
Prosím berte na vědomí, že pacienti s nekompletním vyšetřením, zhoršeným základním onemocněním (např. 
hypertenzí, jiným onemocněním srdce, cukrovkou, onemocněním plic, ledvin), infekčním ložiskem jinde na 
těle, infekcí, otevřenou ranou či s výsledky vyšetření mimo referenční meze nemohou být k operaci přijati.

Děkujeme za spolupráci.
                                             

                                                            Jmenovka + podpis lékaře      



Kritéria k indikaci pacienta do režimu jednodenní chirurgie.

1. Pacienti s rizikem ASA I jsou přijímáni bez omezení (tj. pacienti bez organického onemocnění 
kromě chirurgické indikace) = zdravý pacient.

2. Pacienti s rizikem ASA II (dobře kompenzovaná choroba z níže uvedené tabulky) jsou přijímáni 
bez omezení, pokud nevyžadují předoperační přípravu. Např. dobře kompenzovaná 
hypertenze, dlouhodobě dobře kompenzovaná substituce štítné žlázy apod.

3. Pacienti s rizikem ASA II vyžadující předoperační přípravu, nebo pacienti, u kterých se 
předpokládá předoperační příprava, jsou přijímáni s vyšetřením odpovídajícího specialisty 
a s doporučením předoperační přípravy (včetně vyloučení této přípravy).

4. Pacienti s rizikem ASA III a více jsou pro režim jednodenní chirurgie kontraindikováni!

Riziko ASA III a více představují nemocní s kombinací nejméně dvou v tabulce uvedených 
onemocnění, nebo jednoho špatně kompensovaného.

Mimo výše uvedené nemoci je nutno konzultovat kombinaci několika dobře kompensovaných 
chorob, včetně chorob v tabulce neuvedených, které mohou vyžadovat následnou péči na JIP, 
nebo sledování delší než 24 hodin, nebo stav, který by mohl generovat následnou hospitalizační 
péči (např. pokročilé těhotenství s možnou provokací porodu, výkony – nejčastěji z ORL indikace, 
které by mohly následně vyžadovat intubaci aj.).

V případě jakékoliv nejasnosti je lépe pacienta poslat ke konzultaci několik dnů před plánovaným 
výkonem, po objednání na telefonním čísle 582 302 970,730 150 909.

Poznámka: Pokud pacient dlouhodobě bere léky, které jsou nezbytné ke kompensaci chronické 
choroby, vezme si je i v den operace (např. substituce tyroxinu, léky na hypertensi, anti-arytmika, 
anti-astmatika apod.), pokud tyto nevyloučí z předoperační přípravy příslušný ambulantní 
specialista.

Dýchací systém Srdce a oběh CNS Ostatní

Recidivují infekce 
(včetně oparů rtů) 
Chron. bronchitida
Astma bronchiale
Plicní emfyzém
Fibróza plic
Tumory bronchů
Tuberkulóza
Pooperační apnoe

Hypertonie
Hypotonie
ICHS
Srdeční infarkt
Srdeční selhání
Chlopňová vada 
(stp. embolii)
Cor pulmonale
Myokarditis
Poruchy srdečního 
rytmu
CABG (by-pass)

Cévní choroby mozku
Apoplexie
Mozkolebeční trauma
Mozkový tumor
Epilepsie
Nemoci míchy

Adipozitas permagna
Chron. Insuficience
ledvin
Nemoci jater
Diabetes mellitus
Nemoci štítné žlázy
Nemoci nadledvin
Myastenia gravis
Myopatie
Refluxní nemoc
Psych. Nestabilita
Herpes zooster
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