
POKYNY  PRE OBVODNÝCH A ODBORNÝCH LEKÁROV 

K PREDOPERAĆNÉMU VYŠETRENIU PRED PLÁNOVANÝM OPERAĆNÝM ZÁKROKOM (VYšETRENÍM 
V CELKOVEJ ANESTÉZII) 

V CENTRE JZS - SANAT spol. s r.o. 

• vyšetrenie má byť vykonané niekoľko dní pred plánovaným zákrokom 

• pacient musí byť zdravý, bez známok akútneho respiračného infektu, prípadne 10-14 dní po jeho 

preliečení symptomaticky, alebo 3-4 týždne po preliečení ATB 

• odber krvi vykonať nalačno (aspom 4-6 hodín), pacient pred vyšetrením môže piť tekutiny bez obsahu 

cukru (vyšetrenie glykémie) 

• je potrebné priložiť referenčné hodnoty laboratória, v  ktorom boli vyšetrenia vykonané 

Potrebné vyšetrenia v rámci predoperačného vyšetrenia cestou obvodného, príp. odborného lekára:  

• Laboratórne : KO, Na. K, Ca, Cl, urea, kreatinín, bil irubín priamy a konj., glykémia, ALT, hemokoagulačné 

vyš.(APTT, QUICK, fibrinogén, tromb.č.), HbSAg, moč chem.+ sed., KS + Rh 
• mineralogram nutný!!! 
• interné vyšetrenie aj s EKG u každého pacienta nad 18 rokov, RTG srdca+pľúc u  pacientov nad 50 rokov 

a všetkých fajčiarov 

• Kardiologické vyšetrenie u pacientov  dispenzarizovaných v kardiologickej amb. s  vyjadrením sa k prevencii 
inf.endokarditídy.  

• pneumologické vyšetrenie u pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii 

• endokrinologické vyšetrenie u pacientov dispenzarizovaných v endokrinologickej ambulancii  

• pri nesplnení uvedených podmienok nebude možné realizovať plánované vyšetrenie, resp.operačný výkon.  

Výsledky musia byť kompletné a nesmú byť viac ako 3 - 4  týždne staré!!! 

 

Ďalšie doporučenia: 
Minimálne 10 dní pred plánovaným chirurgickým výkonom žiadame vysadiť lieky proti zrážaniu krvi                                                                                                                                                                                                                                                                          

( deriváty kyseliny acetylsalicylovej /ACP, Anopyrín / )  a  iné, prípadne pacienta prestaviť na LMWH 

Minimálne 1 mesiac pred plánovaným chirurgickým výkonom vysadiť antikoncepciu!  

                Inú hormonálnu liečbu konzultovať s  operatérom! 

3 týždne bez ATB 

pacient bez akútneho infektu, zdravý  

 

Objednávanie pacientov a poskytovanie informácií na tel.č. :     

036/3811659   +   0917 506 271 

Pacienta objednať, prípadne mu dohodnúť termín na anesteziologické predoperačné vyšetrenie, v centre JZS - 
SANAT spol. s r.o., ku ktorému si pacient donesie kompletne vypísaný predoperačný dotazník, závery interného, 

príp.pediatrického vyšetrenia aj s výsledkami laboratórnych vyšetrení. 

Príchod pacienta na plánovaný operačný výkon, zákrok je o 7:15 hod. príslušného dňa, prípadne lekár pri 

anesteziologickom predoperačnom vyšetrení určí inak. 

Pri objednávaní plánovaného zákroku, telefonicky, cez internú, príp. inú odbornú ambulanciu, je nutné 

nahlásiť: 

• Meno + priezvisko 



• Rodné číslo 

• Bydlisko 

• Zdravotnú poisťovňu 

• Číslo diagnózy 

• Meno objednávajúceho lekára 

• Druh operačného zákroku, príp.vyšetrenia  a presný termín ( dátum a čas ) 

 

K hospitalizácii doniesť nasledujúce : 

 

• kompletná zdravotnícka dokumentácia 

• preukaz poistenca 

• výmenný lístok 

• kód lekára 

• ARO vyšetrenie (predoperačné anesteziologické vyšetrenie) 

•  

• hygienické potreby / uterák, mydlo, zubná kefka a pasta /  

• pyžamo + župan, papuče 

• lieky, ktoré dlhodobo užívate 

 

 

Ďakujeme za spoluprácu. 
 
 
                                                                                       ................................................. 
                                                                                           primár JZS  Sanat spol. s r.o. 
 

 

 
 

 


