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INFORMACE PRO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE  

 
Jméno a příjmení klienta:  
 
Hospitalizace na: Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN  
 
Termín příjmu dne:  
 
K příjmu, prosím, zajistěte pacientovi výsledky těchto potřebných vyšetření: 
 

1. KO  

2. biochemická vyšetření - ALT, AST, bilirubin, ALP, GMT, urea, kreatinin, glykémie, Na, K, Cl, 

3. koagulační vyšetření - INR, APTT 

4. moč chemicky + sediment 

5. anamnéza (osobní, rodinná, pracovní, sociální, alergologická, farmakologická)  

6. fyzikální vyšetření včetně preventivní onkologické prohlídky  

7. EKG + popis u pacientů nad 40 let věku 

8. RTG plic u pacientů nad 60let věku, vždy však po prodělaném akutním respiračním infektu, 

u cizinců ze zemí s endemickým výskytem TBC či u kuřáků nad 40let věku 

9. interní závěr s vyjádřením k výkonu 

 + individuální doplnění spektra vyšetření dle komorbidit pacienta. 

 
Prosíme, aby výsledky nebyly starší 30 dnů, u pacientů s ASA III – IV méně než 14 dnů. 

 

Anesteziologické vyšetření: 

Pokud je to organizačně možné, je velmi přínosné provedení předanestetického vyšetření 

s výsledky požadovaných vyšetření na anesteziologickou ambulanci ÚVN ještě před datem 

samotného příjmu. 

Pavilon CH1, suterén - 1, vpravo              Po – Pá do 9:30 bez nutnosti obejdnání. 
 

Důležité upozornění:  

1. Antikoagulace: 

 Pokud pacient užívá některý z léků na ředění krve, vysaďte je dle následující tabulky: 

Léčivo Cl Crea Vysoké riziko krvácení 

Rivaroxaban/apixaban/edoxaban 
(Xarelto/Eliquis/Lixiana) 

- 2 dny 

Dabigatran  
(Pradaxa) 

≥ 80 ml/min 
(1,3 ml/s) 

≥ 48 hod 

50 – 79 ml/min 
(0,8 – 1,3 ml/s) 

≥ 72 hod 

30 – 49 ml/min 
(0,5 – 0,8 ml/s) 

≥ 96 hod 

Warfarin Vysadit 5 dní před operací.* 



*u pacientů ve vysokém riziku tromboembolismu je doporučováno překlenutí nízkomolekulárním 
heparinem (dle praktického lékaře) 
 
2. Protidestičková léčiva: (neplatí u nemocných s onemocněním krkavic) 

 Protidestičkovou léčbu (léčiva obsahující kys. acetylsalicylovou, clopidogrel, ticlopidin, 

tikagrelor, prasugrel, cilostazol) a další antitrombotika (sulodexid) je doporučeno VYSADIT 1 

TÝDEN před operací, neurčí-li odborný lékař jinak. 

 
3. Metformin  

 Nepodávat  v den výkonu.  

 CAVE: pokud je eGFR < 50 ml/min (0,8 ml/s) metformin neužívat již den před výkonem 

 U zobrazovacích vyšetření s i.v. podáním jodové kontrastní látky (vyšetření krkavic) není 

nutné metformin vysazovat při GF > 50 ml/min. Při GF < 50 ml/min metformin vysadit  

48 hod.před vyšetřením. 

 

Kolektiv našeho pracoviště je připraven zodpovědět Vám případné dotazy na telefonním čísle 

973 202 951. 

 

Děkujeme za spolupráci.                               

 
Odborný garant:       
 

prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. 
                                                        Přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN 


