
  Mělnická zdravotní, a.s. 

  Pražská 528/29 

  276 01 Mělník 

INFORMACE PRO DĚTSKÉ PACIENTY PŘED OPERAČNÍM VÝKONEM – ORL 

Jméno a příjmení:  …………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

Druh operačního výkonu: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Vážení rodiče,  

následující řádky by Vám měly odpovědět na nejdůležitější otázky před nástupem do nemocnice k operaci  

a usnadnit předoperační péči.  

Na základě zdravotního stavu Vašeho dítěte indikoval lékař provedení operace v celkové anestézii. V rámci 

programu dětské otorinolaryngologie se jedná především o výkony, jakými jsou odstranění nosních  

a krčních mandlí, zavedení ventilačních trubiček, operace krčních cyst, plastiky ušních boltců a další.   

Jak mohu objednat dítě na plánovaný výkon?  

 Objednání k výkonu je možné telefonicky nebo osobně ve dnech: 

PO, ÚT, ST, PÁ  14:00 – 15:00 hod.  

ČT  15:00 – 18:00 hod.    315 639 287, 703 168 993 

Kdy je možné operovat dítě v celkové anestézii?  

Pokud se jedná o akutní onemocnění, jehož léčba vyžaduje i celkovou anestézii, pak se anestézie podává 

dětem v každém věku, i novorozencům. Anestézie dětem do 3 let věku, anebo 15 kg váhy je podávána na 

specializovaných pracovištích typu fakultních a krajských nemocnic. V nemocnici Mělník je možné 

operovat děti s váhou vyšší 15 kg.  

Co je potřeba zařídit před operací?  

Ještě než dítě nastoupí do nemocnice na plánovaný výkon, je zapotřebí zajistit u Vašeho pediatra 

předoperačního vyšetření, které nesmí být starší 2 týdnů.  Toto vyšetření zahrnuje (pokud lékař neurčí 

jinak) :  

 dotazník ke zjištění poruchy krevní srážlivosti nebo  vyšetření APTT 

 pediatrické vyšetření včetně vyjádření k celkové anestézii 

 vyšetření KS (při tonsilektomii,…)  

 anesteziologickou vizitu při váze dítěte nad 50  kg. 

Jak je to s lačněním? 

Aby nedošlo ke zvracení a následnému vdechnutí zvratků do dýchacích cest, je velmi důležité, aby bylo Vaše 

dítě před podáním jakýchkoliv anestetik lačné. Pokud tedy snědlo i malý kousek, event. vypilo byť hlt 

tekutiny, prosím informujte o tom ošetřujícího lékaře a anesteziologa, aby situaci posoudil - případný 

odklad vyšetření či operačního výkonu je v zájmu bezpečnosti Vašeho dítěte. 

Před výkonem v anestezii nejsou povoleny žvýkačky, bonbony, mléko, ovocná šťáva s dužinou - zvyšují 

produkci slin a objem žaludečního obsahu, zvyšují riziko zvracení a vdechnutí žaludečního obsahu v 

průběhu anestezie. 



 

Příklady lačnění: 

 čiré tekutiny je 2 hodiny,  

 pro kojení 4 hodiny,  

 kravské mléko 6 hodin, 

 pevná strava večer před plánovaným výkonem. 

 

Jak probíhá celková anestézie? 

Přibližně 60 minut před samotným plánovaným výkonem dostane Vaše dítě premedikaci ve formě tablety 

nebo kapiček. Po příjezdu na operační sál zajistí anesteziologický tým tenkou kanylkou přístup do žilního 

řečiště. Ta je pak použita k podání injekčních léků k úvodu do anestézie. Další možností je inhalační úvod 

obličejovou maskou, kdy Vaše dítko usíná po několika nádeších.  

Jak probíhá  probouzení z anestézie? 

Samotné probouzení z anestézie závisí na obtížnosti a délce výkonu a také na reakci jednotlivého dítěte  na 

anestézii.  Vaše dítě Vám bude předáno, když je schopno odkašlat, polknout a cíleně reagovat – vyhovět 

výzvě.  Ale i poté může prospat klidně celé odpoledne. Naopak tomu, zase některé děti reagují na anestézii 

nespokojeností, agresivitou a pláčem.  Tato fáze, která souvisí s odezníváním anestézie, netrvá zpravidla 

dlouho a ztiší ji jen Váš hlas, trpělivost, konejšení a klidné zacházení. Zřídka je nutné podání dalších 

zklidňujících léků.  

 

Jak probíhá příjem k hospitalizaci? 

K přijetí se dostavte do příjmové ORL ambulance v 3. NP polikliniky -  křídlo C  

a to dne         v      hod.  

Nebudete-li se moci ze závažných důvodů dostavit k přijetí, oznamte to laskavě telefonicky na výše uvedené 

telefonní číslo. 

Co s sebou do nemocnice? 

Do nemocnice prosím vezměte s sebou: 

 průkaz zdravotní pojišťovny 

 výsledky předoperačních vyšetření a řádně vyplněný dotazník ke zjištění poruchy  

krevní srážlivosti 

 léky, které dítě trvale užívá v originálním balení 

 hračku, která dítěti zpříjemní pobyt v nemocnici 

Děkujeme Vám, že budete respektovat tyto naše pokyny a věříme, že s péčí, kterou Vám poskytneme v naší 

nemocnici, budete spokojeni. 

 


