ÚSTAV CHIRURGIE RUKY A PLASTICKÉ CHIRURGIE
Dr. Karla Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Předoperační vyšetření
Děti
U pacientů s ASA I-II prová dı́ ambulantně pediatr.
Vyš etř enı́ by mě lo obsahovat:
Rodinná anamné za
Osobnı́ anamné za - zvlá š tě alergie, nyně jš ı́ onemocně nı́, komplikujı́cı́ onemocně nı́, eventuelně chronickou medikaci
Klinické vyš etř enı́
(laboratornı́ vyš etř enı́ pouze tehdy, pokud vyplyne z pediatrické ho vyš etř enı́)

Dospělí
Prová dı́ ho ambulantně praktický lé kař.
U pacientů s př idruž ený mi chorobami - tj. ASA III a vı́ce a u pacientů nad 60 let by mě lo bý t provedeno internistou.
Krevní obraz: vždy (platí 1 měsíc)
Moč, chem. + sed. : vždy (platí 1 měsíc)
EKG nad 40 let (platı́ 1 mě sı́c)
Na, K, Cl, bili, ALT, AST, cholesterol, urea, krea, CRP, glykemie: nad 40 let (platı́ 1 mě sı́c)
RTG S+P: nad 60 let (platı́ 1 rok)

Toto minimum se rozšiřuje při komplikujících onemocněních pacienta následovně:
Kardiovaskulární onemocnění
KO, EKG, RTG S+P, glykemie, krea, minerá ly, urea
Respirační onemocnění
KO, EKG, RTG S+P, Spirometrie u obstrukč nı́ch a restrikč nı́ch poruch ventilace
Renální onemocnění
KO, EKG, RTG S+P, albumin, CB, krea, event. i clereance, minerá ly, urea, Astrup
Jaterní onemocnění
KO, transaminá zy, albumin, CB, urea, krea, koagulace, bilirubin, glykemie, HBsAg
Diabetes
KO, EKG, RTG S+P glykemie, krea, minerá ly, urea
Malignity
KO, RTG S+P, albumin, CB, koagulace
Thyreopatie
KO, EKG, glykemie, minerá ly, T3,4, Endokrinologické konsilium

Indikace RTG S+P
Vě k nad 60 let
Kardiorespirač nı́ onemocně nı́
Respirač nı́ infekt v anamné ze s př etrvá vá nı́m klinické ho ná lezu
Malignita s mož nostı́ meta
Cizinci s endemický m vý skytem TBC
Kuř áci nad 40 let
Trauma hrudnı́ku

Indikace EKG
Vě k nad 40 let
Anamné za kardiovaskulá rnı́ho onemocně nı́
Akutnı́ př ıź naky kardiovaskulá rnı́ho onemocně nı́
Trauma hrudnı́ku
U%raz elektrický m proudem
Platnost laboratornı́ch vyš etř enı́ je maximá lně 1 mě sı́c.
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