
             Ortopedicko-traumatologické oddělení .   

 

Vážený pane:                                               rodné číslo (datum narození): 

 

Zveme vás na  den                      k příjmu na operaci umělého kyčelního  kloubu        vpravo   vlevo   

                                                                                                    kolenního kloubu        vpravo   vlevo  

      Tento den se dostavte v 7.00 ráno na ortopedickou ambulanci Nemocnice Písek a.s. – přízemí pavilónu 

chirurgických oborů. Operace je plánována na druhý den. Při příjmu v pátek na pondělí. V tomto případě je 

možná do neděle propustka s vlastním odvozem.  

      O termínu operace uvědomte svého lékaře, aby mohl včas kompenzovat vaše chronická onemocnění a zajistit 

jejich případnou léčbu (cukrovka, nemoci srdce, vysoký krevní tlak, špatný stav chrupu apod.)   

Na tomto listu je informace, co musíte mít k přijetí a informace pro Vašeho lékaře jaká vyšetření požadujeme.  

Příloha 1 Informace o pobytu na oddělení a o předoperačním a pooperačním režimu. Na druhé straně této přílohy 

je informace pro pacienty, kteří chtějí umělý kolenní kloub. Popisuje výhody PSI šablon. 

Příloha 2 Informovaný souhlas - doplňte nacionále a pozorně přečtěte. Vezměte s sebou k příjmu. Po podepsání 

bude součástí dokumentace.  

Přílohu 3 vyplňte a odešlete obratem zpět. Potvrďte nám na ní zda přijímáte nebo odmítáte termín operace. 

Pokud do třech týdnů neodpovíte budete vyřazen z evidence. Váš termín bude obsazen jiným pacientem.  

Tento list včetně příloh naleznete i na našich webových stránkách: www.nemopisek.cz 

 

K PŘÍJMU S SEBOU PŘINESTE:     

1. KOMPLETNÍ PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ. NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ 2 TÝDNY. TO PROVEDE   

VÁŠ PRAKTICKÝ LÉKAŘ.  

Toto vyšetření musí obsahovat: 

1/ Laboratorní vyšetření: 
- krvácivost, srážlivost, INR, APTT, tromb. čas 

- Moč + sediment, kultivační vyšetření moče 

- KO (vč. trombocytů) + sedimentace 

- Mikrobiologický výtěr krk, nos, stěr z kůže z třísla operované kyčle či z kůže na koleni při TEP kolene.  

- Glykémie, minerály, urea, kreatinin, CRP, jaterní testy (ALT, AST, GMT ) 

2/ EKG, RTG srdce + plíce 

3/ Interní vyšetření se schválením k operační léčbě.      

4/ Stomatologické vyšetření  

    Potvrzení stomatologa, že Váš chrup neobsahuje žádné zdroje infekce (zubní váčky, zhnisané kořeny.)     

5/ Pokud jste diabetik, tak diabetologické vyšetření s návrhem léčby před a v pooperačním období. 

 6/ Při pozitivním kultivačním nálezu v moči nebo nálezu patogenní bakterie ve výtěru krku či  nosu je 

nutné zahájit 5 dní před nástupem léčbu podle mikrobiologické citlivosti. V případě pozitivní kultivace v moči 

a krku zahájit perorální podávání antibiotik a u pozitivního nosu aplikaci nosních kapek podle citlivosti. 

7/ Pokud trpíte závažným onemocnění srdce, plic apod. přineste s sebou i vyšetření příslušného specialisty. 

2. DLOUHODOBĚ UŽÍVANÉ LÉKY 

3. POKUD VLASTNÍTE  FRANCOUZSKÉ HOLE NEBO PODPAŽNÍ BERLE, VEZMĚTE JE S SEBOU   

–  POKUD VÁM BYLY  NĚKDY VYDÁNY, TAK OPAKOVANÝ PŘEDPIS NENÍ MOŽNÝ. 

4. PEVNOU OBUV, HYGIENICKÉ POTŘEBY. 

5.    ÚPRAVA MEDIKACE CHRONICKY PODÁVANÝCH LÉKŮ. 

a) Pokud berete léky, které ovlivňují srážení krve (antikoagulační léčba), je třeba pro zamezení rizik krvácení 

upravit jejich podávání a to takto:  

     Acylpyrin, Anopyrin, Godasal apod. - nezbytné je minimálně 7 dnů před operací vysadit!  

     Warfarin, Pelentan event. další antikoagulační léky – minimálně 5 dnů před přijetím nahradit jinými preparáty. 

(Fraxiparin, Clexan, apod.). 

b) Antikoncepční pilulky - před nástupem do nemocnice vysadit. 

c) Substituční hormonální terapii či cytostatickou léčbu je možné vysadit pouze po poradě s gynekologem či 

onkologem. 

d) Pokud jako diabetik užíváte léky zvané biguanidy (Metformin, Siofor…), je nutné je nejpozději  3 dny před 

nástupem vysadit a po poradě s diabetologem nebo obvodním lékařem nahradit jinými.    

Nikdy nevysazujte či nenahrazujte léčbu bez konzultace se svým lékařem!! 

Bez uvedených vyšetření a úprav terapie nemůžete být  přijat k operaci ! 

Pokud nám něco chcete sdělit tak na tel. 382772365 nebo 382772379 

 

Dne                                             za ortopedické oddělení Prim. MUDr. Karel Šimeček                                         


