
                    Žádanka o provedení předoperačního vyšetření 
  

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE  
V  ÚVALU 84, 150 06  PRAHA 5 

Ortopedická klinika UK 2.LF a FN Motol 
-Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie 

 
                              

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,  žádáme Vás o předoperační vyšetření pacienta 
(pan, paní, dítě): jméno, příjmení, titul, bytem, rodné číslo, ZP 
 
jméno pacienta (ky):     … ………   
  
který (á) bude na naši kliniku  přijata k plánované operaci dne :   ………………… 
 
s diagnózou   Z470:  
 
Předoperační vyšetření proveďte laskavě v rozsahu vyznačeném níže*:  

1. pacienti s klasifikací ASA 1 a ASA 2 
Provádí praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, pediatr nebo internista: 

- anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření, 
- krevní obraz   hemoglobin  hematokrit   INR   PTT     krevní skupina , CRP             
- urea      kreatinin       glykémie    jaterní enzymy     ionty        kalium 
- RTG plic          EKG +křivka 
- speciální požadavky kliniky/oddělení  
       jaterní testy, moč+bílkoviny+celkově, výtěr krk+nos-dle zvážení obv.lékaře 
  -    potvrzení o sanaci chrupu           ano                ne 
 -    INTERNÍ ZÁVĚR  

2. pacienti s klasifikací ASA 3  a ASA 4 
Provádí internista se specializovanou způsobilostí nebo pediatr se specializovanou způsobilostí: 

- anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření, 
- krevní obraz       hemoglobin      hematokrit      INR     PTT     krevní skupina              
- urea      kreatinin       glykémie    jaterní enzymy     ionty        kalium 
- RTG plic          EKG 
- speciální požadavky kliniky, oddělení: 
- jaterní testy, moč+bílkoviny+celkově, výtěr krk+nos 
  -   potvrzení o sanaci chrupu           ano                ne 
 -    INTERNÍ ZÁVĚR  

*)    Požadavky  na vyšetření  jsou označeny  zakroužkováním nebo vypsány písemně 
Platnost vyšetření : 

- ASA 1 - 1 měsíc (normální zdravý pacient) 
- ASA 2 - 2 týdny (lehké celkové onemocnění či choroba bez omezení funkce a 

výkonnosti) 
- ASA 3 - čerstvé (těžké celkové onemocnění či choroba s omezením funkce a  

výkonnosti) 
- ASA 4 - vyšetření bude provedeno během hospitalizace (těžký stav) 
- Vyšetření u dětí - platnost jeden týden  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Léky ovlivňující krevní srážlivost je nutno před výkonem vysadit 7-10 dnů před  výkonem: 
preparáty s acetylosalicyovou: Acyplpyrin, Anopyrin, APO-ASA, Aspirin, Aspro, Go dasal 
kombinované preparáty: Acylcoffin, Alka-Seltzer, Ring N, Thomapyrin, Upsarin C, Alnagon,  
                                            Aspégic 
 
, event. dle ordinace ošetř.lékaře. Vysadit selegilin (Jumex) 
- upozornit lékaře na další, resp. jinou medikaci. 
                                                                                                   As.MUDr.Eduard Šťastný,Ph.D. 
Děkujeme za spolupráci.                                                  

       


