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                INFORMACE PRO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE 

 

Pan(í):  …………………………………………………………                        RČ: ……………………………….     

Dne ………………………  se dostaví s hotovým interním předoperačním vyšetřením na 
ortopedickou příjmovou ambulanci mezi 9:00 – 10:00, kdy 
bude provedeno následné ortopedické a anesteziologické 
vyšetření. 

Dne ………………………  bude přijat(a) k hospitalizaci na ortopedickém oddělení. 

Dne ………………………  bude provedena operace. 

 

Proto se na vás, obvodního lékaře, obracíme se žádostí o provedení následujících výkonů a vyšetření. 

1. Kompletní laboratorní vyšetření krve 

(sedimentace, krevní obraz, koagulace  - APTT + INR, CRP, urea, kreatinin, minerály, jaterní testy, 

glykémie a chemické vyšetření moče a sedimentu). 

 

2.    Interní předoperační vyšetření se zhodnocením zdravotního stavu – ne starší 4 týdnů! 

Zdravý pacient do 40 let bez patologického, klinického a laboratorního nálezu  vyšetření provede 

obvodní lékař.  

Pacient s přidruženými chorobami (hypertenze, ICHS, cévní, ledvinné, plicní onemocnění, DM, 

obezita, anémie, chronická bronchitis, …)  vyšetření provede internista. 

(anamnéza, fyzikální vyšetření, medikace, EKG, RTG plic – nad 45 let - doba platnosti - 12 měsíců – 

není-li důvod nového RTG při změně zdravotního stavu). 

 

3.    Pokud je pacient sledován na endokrinologii, kardiologii, diabetologii, plicní a jiných ambulancích, 

prosíme o předoperační vyšetření a doporučení přípravy k operaci – ne starší 4 týdnů ! (tj. např. 

výsledky doplňujících laboratorních vyšetření, ECHO, dokumentace ke kardiostimulátoru, …). 

 

4.     Minimálně týden před operací vysaďte po domluvě s ošetřujícím lékařem léčbu antikoagulancii 

(tj. např. Anopyrin, Acylpyrin, Ibustrin, Lawarin, Warfarin, Godasal, Zyllt, Aggrenox, Trombex, Plavix, 

APO-ASA, Aspirin, Acylkofin, …) a užíváte-li některé z těchto léků, požadujeme před nástupem 

k hospitalizaci nový náběr koagulace (APTT+INR)! 

                                             

 

                                                         POKRAČUJTE NA DRUHÉ STRANĚ 
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V den vyšetření si zároveň přineste vaši dokumentaci od obvodního lékaře nebo její podrobný 

výpis, snímky z RTG, CT, MR na CD, pokud byly zhotoveny v jiném zdravotnickém zařízení.  

 

Plánovanou ortopedickou operaci, zvláště s použitím implantátu, nemůže podstoupit žádný 

pacient se známkami infektu kdekoli v těle, stejně jako pacient s abnormalitami krevní srážlivosti. 

 

U pacientů s neúplnou přípravou nebo nekompletní dokumentací jsme 
bohužel nuceni operaci odložit. 

 
Nemůžete-li se ve stanovených termínech dostavit nebo máte-li jakékoli dotazy, volejte v pracovní dny 
v době od 13 do 15 hodin na telefon 376 335 154. 
 

 
 
 
Hana Petelová 
dokumentační pracovnice 
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