
ZOZNAM PREDOPERAČNÝCH VYŠETRENÍ  

PRED PLÁNOVANOU ENDOPROTETICKOU OPERÁCIOU 

Vážená pacientka/Vážený pacient 

V rámci predoperačnej prípravy je nutné absolvovať nižšie uvedené vyšetrenia.  

Výsledky vyšetrení odovzdajte nášmu ambulantnému lekárovi v deň prijatia na hospitalizáciu. 

Tento zoznam predložte Vášmu obvodnému lekárovi, ktorý následne zabezpečí realizáciu 

vyšetrení: 

Vážená pani doktorka/Vážený pán doktor prosíme Vás o realizáciu nasledovných vyšetrení v rámci 

predoperačnej prípravy pred plánovanou operáciou Vášho pacienta na našom pracovisku: 

• Lab. vyšetrenie krvi: F-W, krvný obraz, koagulačných parametrov (INR/PT, APTT, fibrinogén), 

biochémia (CRP, Glukóza, Urea, Kreatinín, Bilirubín, ALT, AST, Na, K) 

• moč: chemicky + sediment + kultivačné vyšetrenie – v prípade pozitívneho výsledku nutné 

preliečenie asymptomatickej uroinfekcie,  

• Sérologické vyš.: HIV, BWR, HBsAg 

• ORL vyš.:  vrátane výteru z nosa a hrdla na vylúčenie nosičstva MRSA resp. fokálnej infekcie 

• Stomatologické vyš.: vylúčenie fokálnej infekcie. 

• EKG + popis, RTG hrudníka + popis 

• Gynekologické vyšetrenie u žien 

• Urologické vyšetrenie u mužov 

• Interné vyšetrenie 

• Predanestetické vyšetrenie, ktoré je nutné zrealizovať v UNLP Košice – Anestéziologická 

ambulancia, poliklinika, Trieda SNP č.1, 4. poschodie. 

• Absolvovať kontrolné ortopedické vyšetrenie 5-7 dní pred nástupom na hospitalizáciu. 

Vyšetrenie sa realizuje na ortopedickej ambulancii, poliklinika Trieda SNP 1, 1. poschodie, 

kde sa skontrolujú výsledky predoperačných vyšetrení a v prípade potreby bude pacient 

objednaný na COVID-19 PCR TEST . 

• Absolvovať COVID-19 PCR TEST, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín pred dňom prijatia 

na hospitalizáciu. 

Test je možné vykonať v akomkoľvek certifikovanom laboratóriu. Výsledok je nutné 

predložiť pri príjme.  

 

• V prípade podozrenia na možný infekčný fókus – dentálny (ponechaný koreň, dentitio 

difficile, periapikálny nález, 4. stupeň parodontitídy...), ORL oblasť (chronická tonzilitída...), 

gynekologický, urologický (prostatitída...)... prosíme o vyšetrenie a sanáciu príslušnými 

odborníkmi, nakoľko akékoľvek podozrenie na fokálnu infekciu je kontraindikáciou napr. 

aloplastickej operácie pre riziko hematogénnej infekcie s následnou septickou komplikáciou 

a osteomyelitídou. 



• Ak pacient užíva salicyláty (Anopyrín), iné antiagreganciá (Clopidogrel, Aggrenox...) alebo 

nesteroidné antireumatiká (Veral, Ibalgin...), je nutné prerušiť ich podávanie minimálne 7-10 

dní pred plánovanou operáciou, prípadne prechod na nízkomolekulárne hemparíny (LMWH) 

podľa odporúčaní príslušných odborníkov (internista/hematológ/angiológ,/kardiológ...).  

• Ak je pacient warfarinizovaný alebo užíva orálne antikoagulanciá (Pradaxa, Xarelto...) je 

nutné ich vysadenie a prechod na nízkomolekulárne haparíny (LMWH) v dostatočnom 

predstihu podľa odporúčaní príslušných odborníkov 

(internista/hematológ/angiológ/kardiológ...). 

• U pacientov, u ktorých je v perioperačnom období indikovaná profylaxia venózneho 

tromboembolizmu (VTE) nízkomolekulárnymi heparínmi (LMWH), (napr. implantácia 

umelého kĺbu beda, kolena...) v prípade potreby podávania už v predhospitalizačnom období 

prosíme nastaviť podávanie 1x denne na večer (0-0-1 sc.), nie ráno, nakoľko ranné podanie 

LMWH patrí medzi kontraindikácie regionálnej subarachnoidálnej (spinálnej) anestézie do 12 

hodín od podania. 

Láskavo prosíme o dodržanie vyššie uvedených požiadaviek v záujme zníženia rizík 

a bezproblémového priebehu operačného výkonu ako aj pooperačného obdobia. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že Váš operačný výkon sa môže zrušiť alebo preložiť , ak bude: 

• Nedostatok zdravotníckeho personálu 

• Nedostatok osobných ochranných pracovných prostriedkov 

• Nedostatok špeciálneho zdravotníckeho materiálu 

• Nedostupnosť alebo nedostatok krvných prípravkov 

• Nedostatok lôžok na JIS/OIM 

• Nedostatok lôžkových kapacít v nemocnici 

• Budete mať príznaky respiračnej infekcie tesne pred operáciou 

• Preukázateľne uvediete nepravdivé údaje v Checkliste pacienta 

S vďakou za pochopenie a s pozdravom 

        doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. 

         prednosta 
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