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Vážený kliente,dovolte, abychom Vás seznámili se základním postupem, který 

Vás čeká před operačním zákrokem. Poskytnuté informace slouží k zajištění 

hladkého průběhu operace a zmírnění  obavy  z výkonu a neznámého prostředí.    

 



Operační zákroky jsou prováděný na standardně vysoké odborné úrovní a na špičkové 

vybavených sálech 



Předoperační příprava se liší podle druhu zákroku 

• Večer před operací: 

• Lék na spaní 

• Očista těla-sprchování 

•                  -mytí vlasů 

•                 -vyčistit pupek a nehty 

• Od 24.00 hod-nejíst,nepit nekouřit 

• Ráno přede operací: 

• Kontrola oholení operačního pole 

• Odložení zubní protézy,očních čoček,kovových šperků,hodinky,sponky do vlasů,delší 

vlasy si sepněte gumičkou,aby se vešly pod operační čepicí,kterou obdržíte na sále 

• Bandáž dolních končetin elastickým obinadlem( punčochy)neprovádí se u cévních 

operací 

• Léky pro zklidnění Vám ráno podá sestra dle ordinace anesteziologa 

• Těsně před odjezdem na operační sál se vymočte 

 



Po příjezdu do vstupních prostor operačního sálu Vás převezme anesteziologická sestra a 

ošetřovatelka. Zkontroluje Vaši identifikaci(identifikační náramek )a ověří zdravotnickou 

dokumentaci.Odložíte si oděv, vlasy si překryjete čepici ,přikryjeme Vás operační rouškou.  



Ošetřovatelka Vás odveze na předsálí,kde Vás anesteziologická sestra připraví  k anestézii a 

zodpoví Vám případné dotazy.Anesteziologická sestra Vám zavede kanylu do povrchové 

žíly na horní končetině,do které Vám budou aplikovat infuze a léky po dobu operačního 

výkonu.  



Z předsálí Vás převezeme na operační stůl a uložíme Vás do vhodné operační polohy . 

Provedeme preventivní opatření proti pádu z operačního stolu 

(pásy),proleženinám(podložky), 

útlaku nervů a popálení během výkonu (elektroda) 

 

 



Před začátkem operace operační pole(=místo operace) připravíme dezinfekčním roztokem a 

zakryjeme jednorázovým rouškováním. 



Po ukončení operace budete přeložen např. na dospávací pokoj, chirurgické oddělení nebo 

na oddělení ARO, dle typu a  průběhu operace a rozhodnutí lékaře 



Dospávací pokoj je určen k intenzivnímu sledování po výkonu v průběhu 2 hodin: 

TK ,puls 

EKG 

hladina kyslíku v krví 



Motto: 

„Každý má právo cítit se na operačním sále bezpečně.“ 


