
Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. 
Mostiště 93 

594 01 Velké Meziříčí 
IČO:  25542681 

 

INFORMACE PRO PACIENTY PŘED OPERACÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY. 
 

tel.č. 566 512 323, 566 512 360          

 

Jméno a příjmení:      Rodné číslo: 

 

Bydliště:       ZP: 

 

Diagnoza:       Operace: 

 

Datum nástupu k operaci: 
 
Vážená paní, Vážený pane, 

jste objednán/a do naší nemocnice k operaci totální endoprotézy. K tomu, aby jste mohl/a být 

operován/a požadujeme následující: 

 

1) v den nástupu se dostavte mezi 8-10 hodinou na ortopedickou ambulanci Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích. 

 

2) měsíc před operací požadujeme vyšetření moči na kultivaci a citlivost, eventuálně přeléčení pozitivního 

močového nálezu. 

 

3) 10-14 dnů před termínem operace si nechte zhotovit interní předoperační vyšetření. 

Vyšetření musí zahrnovat: FW, KO, CRP, jaterní soubor, Urea, krea, ionty, gly, koagulace, krevní 

skupinu + originální výsledek, HbsAg, moč na k+c !!! 

Popis EKG křivky, snímek srdce a plic a závěr s doporučením k operaci. V případě plicního onemocnění 

spirometrii s vyjádřením plicního lékaře a v případě srdečního onemocnění ECHO srdce s vyjádřením 

kardiologa k plánované operaci. 
 

4) Do nemocnice si vezměte s sebou: 

kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti,  pyžamo nebo 

noční košili, osobní potřeby, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko, zubní protézu), pevnou obuv ( 

botasky, polobotky, atd.), dlouhou nazouvací lžíci pro usnadnění obouvání, francouzské hole ( l pár), trvale 

užívané léky v originálním balení,  elastické kompresivní punčochy (u operace kyčle vysoké polostehenní , u 

operace kolene podkolenky). Je možno zakoupit je na oddělení.  

 

5) Užíváte-li Warfarin, vysaďte ho týden před operací a aplikujte nízkomolekulární heparin. 

Léky, zvyšující krvácivost - kyselina acetylsalicylová ( Anopyrin, Acylpyrin, Godasal) nebo nesteroidní 

antirevmatika( Diclofenac, Ibalgin,Nimesil atd), vysaďte 14 dnů před operací.  Ostatní medikaci užívejte v 

zavedené dávce až do operace. Antikoncepci je nutné měsíc před operací vysadit! 

 

6) Z důvodu monitorace v průběhu operace a pooperační péče na JIP je nutné odstranit gelové nehty/ popř. 

odlakovat nehty na rukou. Doporučujeme odlakovat/odstranit gelové nehty i na nohou z důvodu rizika jejich 

poškození používanou dezinfekcí. 

 

7) Po propuštění do domácího léčení budete potřebovat dočasně pomoc druhé osoby (nákupy, vaření …)  

 - zajistěte si, kdo se o Vás postará.  

 Věnujte prosím přípravě na operaci mimořádnou pozornost. Při nejasnostech se poraďte s praktickým  

lékařem, abychom nebyli nuceni operaci odložit. 

V případě nejasností nás kdykoliv kontaktujte na tel.: 566 512 323 


