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Litomyšlská nemocnice, a.s.
Informace před výkonem v anestezii- výkon při hospitalizaci
Jméno a příjmení ..................................................
Rodné číslo ...............................
Bydliště..................................................................

Zdrav. pojišťovna .....................

Anesteziologická informace
Váš odborný lékař Vám doporučil podrobit se operačnímu nebo diagnostickému zákroku
v celkové nebo regionální anestezii. Celková anestezie je charakterizována nevnímáním
bolesti v celém těle a ztrátou vědomí. Od začátku až do konce celkové anestezie se pacient
nalézá ve stavu podobném spánku a většinou je napojený na dýchací přístroj. Regionální
anestezie znamená, že operovaná oblast je nebolestivá a pacient je při vědomí a nebo, bude-li
si to přát, pouze v lehkém spánku. Bezbolestnost při regionálním znecitlivění je zajištěna
podáním léku /místního anestetika/ do určitého místa těla. Místo vpichu může být různě
vzdáleno od operačního pole.
Za kvalitu anestezie a udržování základních životních funkcí v normálních mezích během
zákroku zodpovídá anesteziolog, proto je nutné, aby znal druh a rozsah Vašeho základního
onemocnění, doprovodné nemoci, celkový stav, věk, životní zvyklosti. Pomocí otázek
v Anesteziologickém dotazníku se snažíme předejít možným rizikům, jako jsou např.
nevolnost, zvracení, poškození chrupu, poruchy hlasu po celkové anestezii, bolesti hlavy
po svodné anestezii a jiné nepředokládané komplikace/ např.záněty žil, alergické reakce,
úmrtí/. Prosíme, v kolonce “jiné pozoruhodnosti” upozorněte na okolnosti, které Vám
připadají důležité.
Podrobnější informace o způsobech anestezie naleznete na www.nemocnice.lit.cz /odd.ARO/

Anamnéza
Váha …………… kg
Výška …………… cm
Užíváte léky?
Jestliže ano, které? Udejte všechny, i proti bolestem, na spaní, antikoncepci včetně dávkování.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Už jste někdy byl(a) operován(a) v celkovém nebo místním znecitlivění?
Snášel(a) jste dobře anestezii?
Došlo u pokrevních příbuzných v souvislosti s anestezií k nějaké příhodě?
Máte pocit tuhé čelisti při pití zrnkové kávy?
Trpíte nebo trpěl(a) jste někdy některým z těchto onemocnění?
Prosíme při odpovědi zatrhněte příslušné onemocnění, případně doplňte – možno i v závěru
Onemocnění svalů nebo svalová slabost?
Onemocnění srdce (např. srdeční infarkt, angina pectoris, srdeční vada, nedostatek dechu při chůzi
do schodů, zánět srdce, poruchy srdečního rytmu)
Oběhové a cévní onemocnění (např. křečové žíly, vysoký tlak, ucpávání cév)
Onemocnění plic nebo dýchacích cest (např. tuberkulóza, zápal plic, rozedma, astma, chron.
bronchitida)
Onemocnění jater (např. žloutenka, tvrdnutí jater)
Onemocnění ledvin (např. zánět ledvin, kameny)
Poruchy látkové přeměny (např. cukrovka, dna, poruchy tukového metabolismu)
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Onemocnění štítné žlázy (např. struma, vole)
Onemocnění očí (např. šedý nebo zelený zákal)
Nervové onemocnění (např. epilepsie, obrny, mozkové příhody, roztroušená skleróza)
Psychické poruchy (např. deprese)
Onemocnění pohybového aparátu (např. onemocnění páteře, bolesti zad, kloubní onemocnění)
Krevní onemocnění, poruchy krevní srážlivosti, (např. sklon ke krvácení z nosu, hemofilie)
Je nebo bylo podobné onemocnění u pokrevních příbuzných?
Alergie (např. senná rýma, přecitlivělost na některé potraviny, léky, desinfekci, náplast)
………………………………………………………………………………………………………………
Trpíte nějakou jinou, zde neuvedenou nemocí? Pakliže ano, jakou?
………………………………………………………………………………………………………………
Máte pevnou zubní náhradu, můstek, korunky, viklavé zuby, vyjímatelnou zubní náhradu?
Kouříte pravidelně? Co a kolik?
Pijete denně alkohol? Co a kolik?
Jiné pozoruhodnosti...........
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Souhlasné prohlášení
Potvrzuji, že jsem obdržel/la informace od lékaře-anesteziologa o způsobech anestezie,
porozuměl/la jsem jim a mohl/la klást otázky, které byly následně zodpovězeny.
Souhlasím s provedením plánovaného výkonu v anestezii :
při hospitalizaci.
/vyplňte s lékařem – anesteziologem/
V případě selhání svodné anestezie souhlasím s výkonem v celkové anestezii.
Byl/la jsem poučen/na o alternativních možnostech..
/
Byl/la jsem poučen/na a souhlasím s anesteziologickou péčí před výkonem, během výkonu i
po něm, včetně nutných zákroků s tím spojených. V případě výskytu neočekávaných
komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života
nebo zdraví, souhlasím, aby tyto byly provedeny.
Jestliže vznikne důvod během výkonu nebo bezprostředně po něm, souhlasím s podáním krve
a/nebo krevních derivátů /. Dále rozumím, že i přes pečlivé testování a kontrolu krve a
krevních výrobků na transfuzních stanicích může dojít ve vyjimečných případech k poškození
mého zdraví v důsledku transfuze krve a/nebo krevních derivátů/ např.horečka, alergická
reakce, přenos některých infekčních chorob/.
Beru na vědomí veškerá rizika, která plynou jak z uvedení nepravdivých údajů o mém
zdravotním stavu, tak z nedodržení lékařských pokynů (např. vdechnutí zvratků při
nedodržení lačnění). V případě defektního, viklavého nebo jinak postiženého chrupu jsem
byl/la poučena/a o vyšší pravděpodobnosti jeho poranění při celkové anestezii.
Datum:
Jméno a podpis lékaře ARO :…….…………….
Podpis pacienta:
Podpis svědků /pacient není schopen podpisu/ …………………………................
S platným předoperačním vyšetřením od Vašeho obvodního lékaře, eventuelně od internisty,
se prosím dostavte do anesteziologické ambulance k předanestetickému vyšetření.

Ordinační hodiny - Anesteziologická ambulance
Pondělí:
9,00-11,00 - v prostorách gynekologické ambulance
Úterý : 10,00-13,00 - v prostorách ortopedické ambulance
Čtvrtek
13,00-15,00 - v prostorách ortopedické ambulance
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