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NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB 
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika 

Požadované predoperačné vyšetrenia pediatrického pacienta pred 
plánovaným operačným výkonom v celkovej anestézii (CA) 

 
I. Deti do jedného roku života - ASA 1,2., elektívny výkon (viď vysvetlivky)  

 Pediatrické predoperačné vyšetrenie (viď vysvetlivky)  
 Laboratórne vyšetrenia: KO, Biochémia (glykémia, ionogram, AST, ALT, Bic, CRP)  

Výnimka:  
napr. ORL a iné krvácavé výkony, zavedenie centrálneho žilového katétra...  
- vždy aj hemokoagulačné vyšetrenie  
Vyšetrenia bez chirurgickej intervencie - ASSR, sádrovanie, vyšetrenie pod RTG, CT, MR – stačí KO  

 Kultivácie – len ak sú časté infekcie dýchacáích ciest - TT, TN  
 RTG hrudníka, EKG a kardiologické vyšetrenie - u doteraz zdravých detí, nie sú indikované  
 Konziliárne vyšetrenia (dispenzarizovaní pacienti) - v stabilizovanom stave bez liečby, stačí posledný 

nález, ináč nie staršie ako 6 mesiacov  
 
II. Deti staršie ako 1 r. až do 18 r.+364 dní - ASA 1,2., elektívny výkon (viď vysvetlivky)  

 Pediatrické predoperačné vyšetrenie (viď vysvetlivky)  
 moč – Labstix  
 Laboratórne vyšetrenia, iba ak ich potreba vyplynie z pediatrického vyšetrenia Výnimka:  

ORL a iné krvácavé výkony, zavedenie centrálneho žilového katétra... vždy KO a hemokoagulačné 
vyšetrenie  
Dispenzarizácia kardiológom, neurológom – KO, ionogram  

 Kultivácie – len ak sú časté infekcie dýchacáích ciest - TT, TN  
 RTG hrudníka, EKG a kardiologické vyšetrenie - u doteraz zdravých detí - nie sú indikované  
 Konziliárne vyšetrenia (dispenzarizovaní pacienti) - v stabilizovanom stave bez liečby, stačí posledný 

nález, ináč nie staršie ako 6 mesiacov 
 
III. Všetky vekové skupiny: veľké operačné výkony (hlava, hrudník, brucho, panva)  

 Pediatrické predoperačné vyšetrenie  
 Laboratórne vyšetrenia: KS, KO, Biochémia, Hemokoagulačné vyšetrenie – nie staršie ako 10 dní  
 Kultivácie TT, TN, TR, stómie... - povinne pred každým veľkým výkonom ( ináč dieťa nebude 

hospitalizované)  
 RTG hrudníka, EKG a kardiologické vyšetrenie – ak ich potreba vyplýva z klinického stavu pacienta  
 Konziliárne vyšetrenia (dispenzarizovaní pacienti) - v stabilizovanom stave bez liečby, stačí posledný 

nález, ináč nie staršie ako 6 mesiacov 
 
IV. Dospelí pacienti - odporúčané predoperačné vyšetrenia pred prijatím do NÚDCH  
 
● platí pre všetkých bez ohľadu na klinický stav a charakter výkonu, vyšetrenia by nemali byť staršie ako 14 dní.  
● Interné predoperačné vyšetrenie + EKG  
● RTG hrudníka – vek nad 40 rokov  
● Laboratórne vyšetrenia: KS, KO + diff., Biochémia (Gl, ionogram, kreatinín, Bilirubín celkový, ALT, CRP), 
hemokoagulačné vyšetrenie, moč – Labstix., sérologia (HIV, BWR, HbsAg....)  
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NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB 
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika 

Vysvetlivky:  
 
● Pediatrické vyšetrenie: rodinná, osobná, alergická, lieková, gynekologická anamnéza, terajšie ochorenie, 
objektívny nález. Nie staršie ako 10 dní pred výkonom v CA.  
- Prosím strojom, alebo čitateľne, celá dokumentácia nenahradí aktuálne pediatrické predoperačné vyšetrenie.  
● ASA 1,2: Zdravý pacient, alebo pacient s ľahkým celkovým ochorením, bez obmedzenia funkčnej výkonnosti 
pred plánovaným operačným výkonom s malou, alebo strednou chirurgickou záťažou.  

● Elektívny chirurgický výkon – plánovaný chirurgický výkon z malou alebo strednou chirurgickou záťažou. 
Platí aj počas ústavnej pohotovostnej služby.  
Napr.: kožná – svalová incízia, extirpácia znamienka, herniotomia, zlomeniny predlaktia, prsta, zápästia, malé 
rezné rany, malé ortopedické výkony..., očné vyšetrenia – hordeolum, strabizmus....., orchiopexia, hydrokéla, 
cirkumcízia, varikokéla..., inzercia stipúl, endoskopia.., CT, MR  
 
 
 
 

Doplňujúce informácie pred plánovaným operačným výkonom v celkovej 
anestézii (CA):  

Na hospitalizáciu si prineste odporučené predoperačné vyšetrenia, v prípade opakovaných operácií a chronických 
ochorení aj dokumentáciu a lieky, ktoré dieťa dlhodobo užíva.  
 
Do anestéziologickej ambulancie sa dostavte minimálne 1 deň pred plánovaným zákrokom v celkovej anestézii. 
 
● Očkovanie: zákrok v CA je možný 3 týždne po očkovaní živou vakcínou (osýpky, Mumps, rubeola, polio, 
BCG, rota vírusy...). Po inaktívnych vakcínach s odstupom 1 týždeň ( diftéria tetanus, pertusis, inaktívne polio, 
HIV, men.C....)  
 

● Respiračný infekt: zákrok v celkovej anestézii je možný 3 týždne po ukončení ATB liečby a 2 týždne po 
doliečení aj ľahšej infekcie horných dýchacích ciest.  
 

● Infekcia močových ciest: výkon v celkovej anestézii možný dva týždne po doliečení ATB.  
 
● Chronické užívanie liekov: preventívna ATB liečba, antiepileptiká, antihistaminiká, kardiologická liečba, 
kortikoidy... - nevysadzovať pred celkovou anestéziou.  
Prosíme vysadiť: týždeň pred operáciou anopyrin, 6 týždňov pred operáciou viac zložkovú antikoncepciu  
 

● Pozitívna kultivácia - v prípade ložiskovej infekcie s klinickými prejavmi je potrebné cielené preliečenie ATB 
a kontrolná kultivácia musí byť negatívna. Pri náleze MRSA vo výteroch z horných dýchacích ciest u pacienta 
prostredníctvom všeobecného lekára pre deti a dorast vykonať dekolonizáciu 4 až 5-krát denne 5 dní po sebe 
a následne vykonať kontrolné výtery horných dýchacích ciest (tampón nosa, tampón tonzíl).  
 
● Infekcia v dutine ústnej – afty, herpesy, kútiky, biele povlaky na slizniciach a jazyku DÚ (soor) - sú 
neprípustné.  
 
● v prípade nejasností kontaktujte Anestéziologickú ambulanciu  

 
Anestéziologická ambulancia:  
Kontaktné telefónne číslo: 02/59371 626 
Umiestnenie: 1. posch. blok D (poliklinika), číslo dverí 107 
Ordinačné hodiny: aktuálne ordinačné hodiny sú uvedené na web stránke NÚDCH 
http://www.nudch.eu/  

Termín vyšetrenia si môžete rezervovať na https://rezervacie.nudch.eu/   

                                                                                                


