FAKULTNÍ~R

NEMOCNICE
U SV. ANNY
V BRNĚ

Pekařská 53
656 91 Brno
tel.: 54318 1111

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
obracíme se na Vás s prosbou o zajištění předoperačního vyšetření pro paní/pana
··········································································dg.:................................................. .
která/ý bude přijat/a dne .................................. na naši kliniku k operaci

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PŘED PLÁNOVANÝM VÝKONEM
I {'"" i,,. .~ 1 ;,, , í
V CELKOVE ANESTEZII
... ' .... ~ \, ' ·-, 'I

1) ZDRAVÝ PACIENT- ASA I.
Konziliární vyšetření praktickým lékařem (doba platnosti je 1 měsíc)
moč chemicky
krevní obraz (Ery, Hb, Leu, Trom.)
HBsAg
glykémie
urea nad 50 let
EKG nad 40 let
RTG srdce + plic nad 60 let (platné 1 rok)
čerstvě prodělané akutní respirační onemocnění

D
D

krevní skupina
aPTT, Q při (poruše hematologické vyšetření)

D

ORL vyšetření před intubací nosem

O
O

vždy 1O dní před plánovaným výkonem vysadit NSAID
ostatní antikoagulancia vysadit či nahradit parenterálními nízkomolekulárními hepariny

D
D

prosíme o zapůjčení EKG záznamu
prosíme o zapůjčení RTG snímku

2) PACIENT S KOMPLIKUJÍCÍM ONEMOCNĚNÍM (doplnit k vyšetřením uvedeným v bodě 1)
ASA ll.- vyšetření praktickým lékařem nebo podle jeho indikace interním specialistou
ASA lil.- IV.- vyšetření interním specialistou vždy
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KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
iontogram
urea + kreatinin
EKG (u stabilního pacienta staré 1 měsíc, jinak 2 dny)
RTG srdce + plic

0

RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ
acidobaze
EKG (maximálně 1 měsíc staré)
RTG srdce + plic
spirometrie (CHOBPCH, restrikční poruchy)

0

ONEMOCNĚNÍ LEDVIN
iontogram
urea + kreatinin (event. kreatininová clearence)
albumin + celková bílkovina
EKG (maximálně 1 měsíc staré)
RTG srdce + plic

0

ONEMOCNĚNÍ JATER
jaterní testy
urea + kreatinin
albumin + celková bílkovina
hemokoagu lace

0

DIABETES MELLITUS
glykémie (ev glykemický profil)
urea + kreatinin
albumin + celková bílkovina
EKG (maximálně 1 měsíc staré)
DOPLŇUJÍCÍ VYŠETŘENÍ
kardiologické vyšetření včetně ECHO a zátěžového testu u pacientů s ICHS se sy AP
a stavů po lM
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hospitalizace vráceny
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