
 
 

  

 

 

INFORMÁCIE K PLÁNOVANÉMU OPERAČNÉMU VÝKONU NA CHIRURGII / ORTOPÉDII 

/ ORL / UROLÓGII / GYNEKOLÓGII 
 

Meno, priezvisko, titul: Diagnóza: 

Rodné číslo: Termín hospitalizácie: 

Trvalé bydlisko: Termín operácie:   

Plánovaný operačný výkon:  Príchod na oddelenie o  hod. 

Predpokladaný typ anestézie:  

   

Nevyhnutné vyšetrenia pred plánovaným operačným výkonom (odporúčania SSAIM a iných spoločností) 
 RTG pľúc      EKG  

  Krvný obraz, FW, INR, ApTT     Glyk., urea, kreat., AST, ALT, Na, K, Cl, moč chem. + sedim. 

  Krvná skupina + Rh faktor,  anti ERY AB   HbsAg, Syfilis-nešpecifické protilátky ( RPR ),                   

   Syfilis-špecifické protilátky, HIV antigén+protilátky 

  Fakultatívne: troponín, NTproBNP, laktát, CK, LD, myoglobín, CB, albumín, feritín, fibrinogén, D-dimér, GF 

  Kultivačné vyšetrenia: moč, výter z nosa, výter z hrdla 

  Vylúčenie fokálnej infekcie (zubné vyšetrenie, ORL vyšetrenie, gynekologické, urologické) 

  Interné predoperačné vyšetrenie – platnosť vyšetrenia podľa ASA klasifikácie (viď strana 2 ).  Na vyšetrenie je 
 potrebný výmenný lístok od indikujúceho operatéra. V deň vyšetrenia je nutné sa dostaviť nalačno o 7.00 hod.  
 Predoperačné anestéziologické vyšetrenie (vykonať až po internom predoperačnom vyšetrení) odporúčame realizovať 

na anestéziologickej ambulancii FN AGEL Skalica a.s. (3. poschodie hlavnej budovy) najneskôr deň pred nástupom na 
operáciu (priniesť interné predoperačné vyšetrenie, laboratórne výsledky, nálezy ambulantných konziliárnych 
vyšetrení).  
Ak je pacient sledovaný na špecializovanej ambulancii (kardiologická, pneumologická, neurologická, 
endokrinologická...) je nutné si so sebou priniesť poslednú správu z vyšetrenia na tejto ambulancii. 
U nestabilizovaného pacienta ak do termínu predoperačného anestéziologického vyšetrenia ubehne od vyšetrenia na 
špecializovanej ambulancii viac ako je uvedené v odporúčaní (viď nižšie) je nutné kontrolné vyšetrenie absolvovať 
znovu. 

 

K prijatiu na hospitalizáciu si so sebou prineste: 
 

▪ Doklady – kartičku poistenca, občiansky preukaz, 
▪ Lieky, ktoré dlhodobo užívate len v originálnom balení, vrátane rozpisu ich podávania (lieky v dávkovačoch 

nemocnica nepreberá). Lieky zvyšujúce krvácavosť je nutné pred operáciou vysadiť: Anopyrin, Zyllt, Warfarin, 
xarelto, Pradaxa a pod.. Ohľadne predoperačného vysadenia/redukovania dávky lieku konzultujte svojho 
obvodného lekára, prípadne lekára, ktorý Vás na operáciu objednal (odporúčanie vysádzania liekov je 
publikované na webe nemocnice). 

▪ Hygienické potreby (uteráky, mydlo-sprchový gél, šampón na  vlasy, zubnú kefku, pastu, hygien. vreckovky), 
▪ Pyžamo, papuče, príbor, elastické obväzy, 
▪ Na operáciu v deň príjmu treba prísť nalačno 
 
   tu odstrihnúť 
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ODLOŽENIE OPERÁCIE 
Po ochorení dýchacích ciest: 
6 týždňov - po ukončení ATB liečby ťažšej febrilnej infekcie dýchacích ciest (bronchopneumónia) 
3 týždne - od posledných príznakov ľahšej infekcie horných dýchacích ciest (katar HDC, herpes simplex, kútiky, afty, 
viróza, nádcha a pod.) 
Po ochorení močových ciest: 
2 týždne - po cielenom ATB doliečení infekcie s klinickým príznakmi (kontrolná kultivácia musí byť negatívna) 
 
 
V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nemôžete nastúpiť na plánovaný operačný výkon oznámte to bezodkladne 
svojmu objednávajúcemu lekárovi! 
 

Telefón:  ortopédia  +42134 6969 398, 467             chirurgia  +42134 6969 358              ORL  +42134 6969 379 
 gynekológia  +42134 6969 329, 297         urológia  +42134 6969 264, 268 
 oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny  +42134 6969 198 
 

 
OBMEDZENIE PRÍJMU JEDLA A PITIA PRED OPERÁCIOU 
DETI 
Tuhá strava:  
Ľahko stráviteľné jedlo – interval 6h Ťažšie stráviteľné mastné jedlo, mäso – interval 8h 
Tekutiny: 
Číre tekutiny bez bubliniek (voda, čaj (aj sladký), džús bez dužiny (napr. jablkový) -  interval 2 hodiny 
Materské mlieko- interval 4 hodiny Umelé mlieko - interval 6 hodín  Mlieko - interval 6 hodín 
DOSPELÍ 
Tuhá strava: 
Ľahko stráviteľné jedlo – interval 6h Ťažšie stráviteľné mastné jedlo, mäso – interval 8h 
Tekutiny: 
Číre tekutiny bez bubliniek (voda, čaj (aj sladký), džús bez dužiny (napr. jablkový) - interval 2 hodiny 
Nepite mliečne ani alkoholické nápoje. 
Pred výkonom nefajčite (ideálne najmenej 4 týždne). Vieme, že je to veľakrát nereálne, tak Vás prosíme nefajčite 
aspoň 1 deň pred výkonom/operáciou. Fajčenie zvyšuje pravdepodobnosť komplikácií pri zabezpečovaní dýchacích 
ciest v úvode aj v priebehu anestézie. 

 
ASA Klasifikácia 

Dospelý Základné vyšetrenie Odborné vyšetrenie Laboratórne vyšetrenie Zobrazovacie vyšetrenie 

ASA 1 1 mesiac 6 mesiacov 1 mesiac 6 mesiacov 

ASA 2 14 dní 3 mesiace 14 dní 3 mesiace 

ASA 3 7 dní 14 dní 7 dní < 2 týždne 

ASA 4+5 12-24hodín 7 dní 12-24 hodín < 2 týždne 

Dieťa Základné vyšetrenie Odborné vyšetrenie Laboratórne vyšetrenie Zobrazovacie vyšetrenie 

ASA 1-2  < 1 mesiac 6 mesiacov 3 mesiace 1 rok len u indikovaných 

ASA 3-4 < 7 dní < 1 mesiac < 7 dní < 2 týždne len u indikovaných 

  
 

   tu odstrihnúť 
Výmenný lístok na interné, detské predoperačné vyšetrenie 

 
Žiadam láskavo o interné, detské predoperačné vyšetrenie u pacienta: 

 

Meno a priezvisko:        , poisťovňa:  

Rodné číslo:     , trvale bytom: 

 
V Skalici, dňa: 

                                                                                     odtlačok pečiatky a podpis lekára 
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