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Jméno, příjmení a datum narození …………………………………………………………………………......... 
 
 

 Vážená pacientko,Vážený paciente,  
 
  k provedení zdravotního výkonu, na  který přicházíte do naší nemocnice, je nutné provést celkovou 
anestézii – „narkózu“. Narkóza je stav podobný hlubokému spánku. Na sále nebo ambulanci Vám bude 
nejdříve zavedena jemná trubička - kanyla do žíly na horní končetině a následně aplikováno 
anestetikum. Tím je utlumeno vědomí a potlačeno vnímání bolesti v celém těle na dobu nezbytně nutnou 
k provedení výkonu. 
 
       Abychom předešli případným zdravotním komplikacím a možným nedorozuměním, žádáme Vás o 
přečtení a vyplnění tohoto poučení.  

 
I. 

Upozornění před celkovou anestézií 

Žádný lékařský zákrok není bez rizika! Riziko je podmíněno druhem a tíží základního onemocnění, 
eventuálními vedlejšími onemocněními, věkem, životními návyky a dalšími faktory. 
  Vážné komplikace během celkové anestézie jsou zpravidla zřídkavé, a to i u těžce nemocných pacientů 
nebo u akutních výkonů. Nepřetržitým sledováním tělesných funkcí může lékař možné poruchy hned 
rozpoznat a léčit. 
 
Zde jsou obecné komplikace, které se mohou zřídka vyskytnout:  
krevní výrony (modřiny), infekce,  nevolnost a zvracení,  alergické reakce, obzvlášť zřídka tvorba 
krevních sraženin v cévě (trombóza) 
 
 
Doporučení před anestézií: 

1. Nekouřit, nepožívat alkohol a drogy 12 hodin před anestézií 
2. Vzít s sebou léky, které užíváte 

Nejíst 6 hodin před operací, Pokud není naordinováno jinak, nesmíte od půlnoci, resp. nejméně 6 hodin 
před zákrokem nic jíst, žvýkat žvýkačku, cucat bonbóny anebo kouřit.  
Není-li naordinováno jinak, v den operačního výkonu se smíte napít neperlivé vody cca 200 ml ráno  do 
6:00 resp. 2 hodiny před operací. Dále si smíte vzít léky, které pravidelně užíváte, jen po domluvě 
s lékařem. 

3. Před anestézií odložte zubní protézy, šperky, hodinky, kontaktní čočky. 
4. Zajistěte si předem odvoz z nemocnice rodinným příslušníkem 
5. Zajistěte si doma předem dohled zodpovědnou, plnoprávnou, dospělou osobou na dobu prvních 

24 hodin po operaci 
 
Doporučení po anestézii: 
   Pokud to dovolí váš zdravotní stav, budete propuštěn z nemocnice nejdříve po dvou hodinách po 
procitnutí z anestesie. Dříve nesmíte svévolně nemocnici opustit. 
Prvních 24 hodin po anestézii nesmíte: 

1. Jezdit bez doprovodu hromadnou dopravou 
2. Řídit motorové vozidlo (auto, motocykl, pracovní stroje atp.), jezdit na kole 
3. Pít alkohol 
4. Pracovat se stroji, elektrickými přístroji, pracovat ve výškách 

Po operaci doporučujeme: 
1. Respektovat ordinace a doporučení lékaře 
2. Zůstat doma a odpočívat 24 hodin 
3. Začít jen pozvolna s příjmem tekutin a potravy po cca 2-3 hodinách po výkonu, dle povahy 

výkonu i později - dle doporučení lékaře 
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4. Nečinit významná a právní  rozhodnutí, nepodepisovat právní dokumenty, pro možnost ovlivnění 
zbytkovými koncentracemi celkového anestetiky 

 
Po anestézii a event.ambulantním operačním výkonu může 12 – 24 hodin přetrvávat ospalost, 

únava, nesoustředěnost, pocit na omdlení, bolesti hlavy, bolesti svalů, škrábání v krku, pocit na zvracení, 
zvracení. Neodezní-li tyto obtíže do 48 hodin nebo se zvětšují nebo se objeví krvácení či bolest 
v operační ráně a teplota, ihned vyhledejte lékaře. 

KONTAKTNÍ TELEFON: 483 345 122 – oddělení ARO 
 

II. 
 
Hmotnost: ....................kg 
 
Alergie: ..................................................................................................................................................... 
 
Trvale užívané léky:………………………………………………………………………………………………. 

III. 

Vyjádření souhlasu: 
 

 O plánovaném způsobu znecitlivění jakož i o event. nutném rozšíření plánovaného postupu mně 
podrobně v rozhovoru informoval/a  MUDr.: ______________________ 
Přitom jsem se mohl/a zeptat na způsob a význam navrženého znecitlivujícího postupu    a na s tím 
související speciální rizika a možné komplikace, jakož i na průvodní postupy (např. krevní transfuze) 
a na jejich možné alternativy. 
 

 Nemám žádné další otázky, cítím se dostatečně poučen/a a souhlasím po dostatečné době na 
rozmyšlení s navrhovaným anesteziologickým postupem pro plánovanou operaci. 

 
 Jsem srozuměn/a s případnou změnou domluveného znecitlivujícího postupu, případně použití 

jiného postupu, pokud to uzná za nutné lékař v případě potíží nebo komplikací. Současně 
prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení 
dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny 
veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví.. 

 
 Potvrzuji, že jsem vzal na vědomí pokyny pro ambulantní výkony a zavazuji se je dodržet. Při 

zdravotních potížích budu neprodleně informovat lékaře. 
 
 
 

datum    podpis pacienta  /rodičů dítěte/      podpis lékaře 
 

čas               
Použité přístroje: 
 
 
 
 
Schopen/a překladu na: 
 
………………………………. 
 
Doporučení: 
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