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Predoperačné vyšetrenia pred plánovaným operačným výkonom v celkovej anestézii vo 

FORLIFE n.o ., Všeobecná nemocnica Komárno  

 

 

1. Plánované výkony v celkovej anestézii u dospelého pacienta  

 

 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných 

vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej 

starostlivosti ( jún 2014,č.12826/2014) určilo štandard v predoperačných vyšetreniach.  

Cieľom predoperačného vyšetrenia je vyhodnotiť zdravotný stav pacienta, posúdiť riziko 

plánovaného zdravotného výkonu, navrhnúť prípravu pacienta tak, aby sa  zaistila kvalitná anestézia, 

bezpečnosť pacienta a znížilo riziko vykonania plánovaného zdravotného výkonu na čo najnižšiu 

mieru ako i navrhnutie liečebno-diagnostického postupu v perioperačnom období.  

Závery predoperačného vyšetrenia sú podkladom pre  anestéziologické predoperačné vyšetrenie , 
ktoré sa tiež vykonáva u nás-  na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny(OAIM).  
 
Interné predoperačné vyšetrenie 

Interné predoperačné vyšetrenia sa vykonávajú denne na ambulancii vnútorného lekárstva počas 

ordinačných hodín od 7.00 hod. do 15.00 hod.  

V prípade, že pacient nemal odobraté krvné odbery, odbery vykonáme. Pacient príde v deň 

predoperačného vyšetrenia na lačno medzi 7.00 – 8.00 hod. ráno. Po odbere bude pacient poučený 

o potrebe ďalších vyšetrení, resp. kedy budú  laboratórne výsledky a dokončené  samotné vyšetrenie. 

V prípade požiadavky na sérologické krvné vyšetrenie je výsledok do 3-5dní. Lekár pri 

predoperačnom vyšetrení posúdi, či je potrebné vykonať ďalšie vyšetrenia (napr. RTG pľúc).    

Upozorňujeme pacientov, že v prípade akútneho stavu, napr. u pacientov privezených vozidlami RZP 

a RLP títo musia byť na našej ambulancii ošetrení prednostne.    
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Základné laboratórne a pomocné vyšetrenia pri plánovaných výkonoch v celkovej 

anestézii u dospelých 

základné 

vyšetrenia 

charakteristika vek pacienta 

laboratórne 

vyšetrenia 

  

krvný obraz 

sodík a draslík v sére 

kreatinín v sére 

glykémia 

pečeňové enzýmy: ALT, GMT 

HBsAg 

INR 

všetky vekové skupiny 

EKG  všetky vekové skupiny 

RTG hrudníka  nad 60 rokov 

 

 

Kde nás nájdete: Ambulancia vnútorného lekárstva, prízemie pavilónu I ( bývalé infekčné...) ,FORLIFE                               

n.o. , VN Komárno, Mederčská 39                                                                                                             

Kontakt: 035 7909 345 

Ordinačné hodiny : Po – Pia od 7.00 do 15.00 hod. 

Vedúci pracovníci:   MUDr. Marián Lacko, primár 

                                    Mgr.Monika Nesziová, vedúca sestra               
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2. Plánované operačné zákroky v celkovej anestézii  v detskom veku 

 deťom starším ako 3 roky a telesnou hmotnosťou viac ako 15 kg.  

 detskí pacienti by mali splňať kritériá ASA 1 alebo 2 – t.j. „ zdravý pacient, alebo pacient s 
ľahkým celkovým ochorením, bez obmedzenia funkčnej výkonnosti „ pred chirurgickým 
výkonom s malou, alebo strednou chirurgickou záťažou.  

Predoperačné vyšetrenie pred plánovaným zákrokom v celkovej anestézii vykonáva   pediater ( 
pediatrické predoperačné vyšetrenie), ktoré obsahuje rodinnú, osobnú, alergickú, liekovú a 
gynekologickú anamnézu, terajšie ochorenie, objektívny nález. Toto vyšetrenie nemá byť staršie 
ako10 dní pred plánovaným OP výkonom. Samotná zdravotná dokumentácia pacienta nenahradzuje 
predoperačné vyšetrenie!  

Laboratórne vyšetrenie: 

 krvný obraz a základné hemokoagulačné vyšetrenie 

 glukóza, urea, kreatinín, AST, ALT, CRP, Na, K, Cl , K a moč chemicky.  

 Ostatné laboratórne vyšetrenia sú doporučené, ak ich potreba vyplynie z pediatrického 
vyšetrenia. 

U dispenzarizovaných detí je potrebné konziliárne vyšetrenie, alebo ak je dieťa v stabilizovanom 
stave, stačí aj posledný odborný nález, nie však starší ako 6 mesiacov.  

Kultivačné vyšetrenia odporúčame, ak sú časté infekcie dýchacích ciest (TT, TN ).  

RTG snímok pľúc, EKG alebo kardiologické vyšetrenie u doteraz zdravých detí nie je indikované. 

 

Kde nás nájdete: Ambulancia pediatrie, prízemie pavilónu G,FORLIFE  n.o. , VN Komárno 

                               Mederčská 39 .Tel.  Kontakt: 035 7909 150 

                               Ordinačné hodiny : Po – Pia od 7.00 do 15.00 hod. 

 

Vedúci pracovníci:   MUDr. Marián Kochan, primár 

                                    Mgr.Eleonóra Meszáros, vedúca sestra               
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3. Anestéziologické predoperačné vyšetrenie 

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (AIM) je súčasťou rovnomenného oddelenia. Každý 

pacient je pred plánovaným operačným výkonom vyšetrený anestéziológom, ktorý zhodnotí jeho 

klinický stav a informuje ho o navrhovanom spôsobe anestézie. Vyšetrenie by malo byť realizované 

podľa zdravotného stavu pacienta 1-2 týždne pred plánovaným zákrokom, resp. aspoň deň pred 

plánovaným operačným výkonom, aby anestéziológ mohol odporučiť ďalšie diagnostické a liečebné 

opatrenia, významné z hľadiska anestézie a určené na zlepšenie stavu pacienta. Pacient si prinesie na 

všetky základné aj doplňujúce vyšetrenia vykonané v súvislosti s plánovaným zákrokom. 

Ordinačné hodiny : Po – Pia od 8.00 do 12.00 hod. 

Kde nás nájdete: Ambulancia anestéziológie  intenzívnej medicíny , prízemie pavilónu E, vstup E2,                          

FORLIFE  n.o. , VN Komárno, Mederčská 39                                                                                                             

Kontakt: 035 7909 230 

Vedúci pracovníci:   MUDr. Andrej Rosinský, primár OAIM 

                                    Kristína Mečárová,  sestra               

  

 


