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Vážená(ý) / paní(e), 

  
Váš lékař – ortoped – Vás objednal k operaci. 

 Před výkonem je třeba 

 

Přineste si s sebou předoperační vyšetření od svého obvodního (ošetřujícího) lékaře – ne starší 14 dní. 

( FW, KO + dif, biochemická séra včetně jaterních testů, minerály, moč + sediment, koagulační vyšetření 

EKG, interní vyšetření se schválením k operační terapii, kontrola anesteziologem s výsledky vyšetření od 

svého praktického lékaře (ordinační hodiny každý pracovní den od 11:00 do 17:00 hod bez objednání, tel. 

387874037 – Horní areál Nemocnice České Budějovice, a.s, budova T1). Bez anesteziologického 

vyšetření nebude pacient k výkonu přijat. Při revmatologickém onemocnění nutné vyšetření 

internisty/revmatologa. 

 
Poučení pro pacienta objednaného k operaci 

 

Váš lékař – ortoped – Vás objednal k operaci. Jde o závažný výkon a proto, aby bylo minimalizováno riziko vzniku 

možných pooperačních komplikací, je třeba z Vaší strany, tedy ze strany pacienta, dodržet některá důležitá 

opatření: 
  

- je třeba seznámit svého obvodního lékaře s termínem Vaší operace a absolvovat doporučené předoperační 

vyšetření, včetně laboratorních testů. Tato vyšetření předáte při přijetí lékaři, který Vás bude přijímat, 

- před nástupem do nemocnice je nutno vysadit antikoncepční pilulky, pokud je užíváte a též substituční 

hormonální terapii (nejlépe po poradě s gynekologem). O této skutečnosti neopomeňte informovat 

přijímacího lékaře!, 

- taktéž je nutno vysadit 2 týdny před operací léky ovlivňující srážlivost krve (Acylpirin, Anopyrin, 

Pelentan, Warfarin a antirevmatika), antitrombotikum (Vessel Due F) 2 dny před operací 

- při přijetí lékaře dále informujte o všech nemocech, se kterými se léčíte (zejména srdeční potíže, cukrovka, 

epilepsie, potíže dechové, s močením, vředová choroba apod.), o všech lécích, které užíváte a možných 

alergiích, pokud jimi trpíte, o event. prodělaných trombozách či emboliích, 

- nutné lékaře informovat o: nachlazení, kašli, teplotách, rýmě, 

bolestech v krku, 

potížích s močením (pálení, krev apod.), 

průjmovitých stavech prodělaných v nedávné době, 

- vyvarujte se před operací poranění kůže, zejména v oblasti plánované operace, 

- v případě, že se na kůži nacházejí oděrky, puchýře, spáleniny, afty apod. Upozorněte na tuto 

skutečnost přijímacího lékaře či sestru. 

- 6 týdnů před operací  nekouřit. 

 

Jen důsledným dodržováním všech preventivních opatření se nám společně podaří zamezit možným komplikacím 

po operaci (infekcím v ráně, špatnému hojení, zánětům žil, trombozám apod. 


