
 

 

 

Vážený paciente, 

 

 

         připravujete se k operačnímu zákroku ve zdravotnickém 

zařízení CZ Clinic  

                  
 

 

Hodina přijetí Vám bude upřesněna telefonicky před operačním výkonem personálem 

                                                             CZ Clinic. 

 

 

               Dostavte se prosím v den operace do soukromého zdravotnického zařízení, 

 

 

               CZ Clinic, ul. Vodní 25, Prostějov  -   n a   l a č n o ! ! 

 

 

 
Po operaci, v celkové i lokální anestézii, je zajištěna lékařská i ošetřovatelská pooperační 

péče. 

Pacient je propuštěn do domácího ošetřování pouze ve stabilizovaném stavu, schopen 

samostatné chůze (event. pomocí rehabilitačních pomůcek). Při propuštění je nutný 

doprovod. 

 

 

 

 

                PPřřííppaaddnnéé  ddoottaazzyy  zzooddppoovvíímmee  tteelleeffoonniicckkyy  nnaa  ččííssllee  CCZZ  CClliinniicc   

++442200  772244  338800  663311 

  

  

  

  

  
                          KKoolleekkttiivv  lléékkaařřůů  aa  sseesstteerr  CCZZ  CClliinniicc  VVáámm  ppřřeejjee  bbrrzzkkéé  uuzzddrraavveenníí…… 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

                          VVáážžeennýý  ppaannee  ddookkttoorree,,  vváážžeennáá  ppaanníí  ddookkttoorrkkoo  …… 

  
PPrroossíímmee  oo  pprroovveeddeenníí  ppřřeeddooppeerraaččnnííhhoo  vvyyššeettřřeenníí  aa  vvyyjjááddřřeenníí  ssee  uu  ppaacciieennttaa  kk  ooppeerraaččnníímmuu  

  

                                                                                                    vvýýkkoonnuu  vv  cceellkkoovvéé  aanneesstteezziiii..  

  

OOppeerraaccee  jjee  pplláánnoovváánnaa  ddnnee::  

  

                                                                                          ………………………………………………………………………………  

  

                                                                DDllee  VVaaššeehhoo  zzhhooddnnoocceenníí  ssii  VVááss  ddoovvoolluujjeemmee  ppoožžááddaatt  oo::   

  

ll..      aannaammnneessttiicckkáá  ddaattaa  

  

22..    oobbjjeekkttiivvnníí  nnáálleezz  

  

33..    ddiiaaggnnoossttiicckkýý  ssoouuhhrrnn  

  

44..    llaabboorraattoorrnníí  vvyyššeettřřeenníí    --      CCRRPP,,  KKOO,,  ggllyykkéémmiiee,,  QQuuiicckk,,  aaPPTTTT,,  NNaa,,  KK,,  CCll,,  jjaatteerrnníí  tteessttyy,,   

                                                                                            uurreeaa,,  kkrreeaattiinniinn 

  

55..    vvyyššeettřřeenníí  mmooččii  ++  sseeddiimmeenntt  

  

66..    EEKKGG  ((  nnaadd  4400  lleett  ))  

  

77..    RRTTGG  SS++PP  ((  nnaadd  5500lleett  )) 

  

88..    EEvveenntt..  zzhhooddnnoocceenníí  uu  ppaacciieennttůů  ss  cchhrroonniicckkýýmmii  cchhoorroobbaammii  ((IICCHHSS,,  HHNN,,  DDMM,,  CCHHOOPPNN  ))  ii  mmoožžnnoosstt 

  

          iinntteerrnnííhhoo  kkoonnzziilliiaa   

  

  

  

                                                            PPrroossíímmee,,  aabbyy  vvyyššeettřřeenníí  nneebbyylloo  ssttaarrššíí  1144  ddnnůů.. 

  
VVyyssaaďďttee,,  pprroossíímm,,  mmiinniimmáállnněě  77  ddnníí  ppřřeedd  ooppeerraaccíí  lléékkyy,,  kktteerréé  bbyy  mmoohhllyy  bbýýtt  ppřřííččiinnoouu 

nnaaddmměěrrnnééhhoo  kkrrvváácceenníí  ((vvččeettnněě  nneesstteerrooiiddnníícchh  aannttiirreevvmmaattiikk))..  

  

  

  

PPřřííppaaddnnéé  ddoottaazzyy  zzooddppoovvíímmee  tteelleeffoonniicckkyy  ppřříímmoo  nnaa  CCZZ  CClliinniicc   

++442200  772244  338800  663311 
  

  

DDěěkkuujjeemmee  zzaa  ssppoolluupprrááccii!! 

  

  

  



  
                                                                                              

  

        DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO KLIENTA! 
            Prosím, přečtěte si pozorně následující doporučení: 
 

 

 

Na operaci si vezměte s sebou: 

 

       oobbččaannsskkýý  pprrůůkkaazz 
              

              kkaarrttuu  ppoojjiiššttěěnnccee  

                

              ddookkuummeennttaaccii  kk  ooppeerraaccii  ((sslloožžkkuu  ss  vveešškkeerrýýmm  vvyyššeettřřeenníímm))  

                

              lléékkyy  ppřřeeddeeppssaannéé  lléékkaařřeemm  

              

              lléékkyy,,  kktteerréé  ddlloouuhhooddoobběě  uužžíívvááttee  

  

              ppřřeezzůůvvkkyy  

  

  

  

PPřříípprraavvaa::  

  

                oohhoolliitt  ssii  ooppeerroovvaannéé  mmííssttoo  vv  rroozzssaahhuu  ccccaa  2200  ccmm  nnaadd  aa  ppoodd  ooppeerroovvaannýýmm  mmíísstteemm 
    

                ppřřeedd  ooppeerraaččnníímm  vvýýkkoonneemm  oodd  ppůůllnnooccii  nneejjíísstt,,  nneeppíítt,,  nneekkoouuřřiitt!!!!!! 
  

                zzaajjiissttiitt  ssii  ooddvvoozz  ppoo  vvýýkkoonnuu 
  

                ddooddrržžoovvaatt  uurrččeennýý  ččaass  ppřříícchhoodduu  nnaa  ssááll  

                ((oo  ppřřííppaaddnnýýcchh  zzmměěnnáácchh  VVááss  bbuuddee  sseessttrraa  iinnffoorrmmoovvaatt))  

  

                vv  ppřřííppaadděě  aakkuuttnnííhhoo  oonneemmooccnněěnníí,,  pprroossíímm  nnaahhllaassttee  ttoottoo  iihhnneedd  ssvvéémmuu  lléékkaařřii  nneebboo  

                nnaa  rreecceeppccii  CCZZ  CClliinniicc  --  ++442200  772244  338800  663311 

          

  

  

                                                          ZZaa  cceennnnoossttii  aa  ppeenníízzee  nneerruuččíímmee!! 
  
                                      BBrrzzkkéé  uuzzddrraavveenníí  VVáámm  ppřřeejjee  kkoolleekkttiivv  CCZZ  CClliinniicc  ...... 
 



  

  
  

                    IInnffoorrmmoovvaannýý  ssoouuhhllaass  ppaacciieennttaa  ssee  zzáákkrrookkeemm  aa  iinnffoorrmmaaccee  pprroo  ppaacciieennttaa  

                                                                                      

                                                                                                          ppoo  ooppeerraaccii  

  
  

PPaacciieenntt  ((ppřřííjjmmeenníí,,  jjmméénnoo,,  ttiittuull))::  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

DDaattuumm  nnaarroozzeenníí::  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

OOššeettřřuujjííccíí  lléékkaařř::  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

  
VVáážžeennáá  ppaacciieennttkkoo,,  vváážžeennýý  ppaacciieennttee,,  ooššeettřřuujjííccíímm  lléékkaařřeemm  VVáámm  bbyyllaa  nnaavvrržžeennaa  oorrttooppeeddiicckkáá  ooppeerraaccee::  

  

                              …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

  
PPřřeedd  ttíímmttoo  lléékkaařřsskkýýmm  vvýýkkoonneemm  jjssttee  bbyyll  vvýýššee  jjmmeennoovvaannýýmm  lléékkaařřeemm  ppooddrroobbnněě  iinnffoorrmmoovváánn//aa  oo  ookkoollnnoosstteecchh,,  kktteerréé  ooššeettřřuujjííccííhhoo  lléékkaařřee  

vveeddllyy  kk  pprroovveeddeenníí  ttoohhoottoo  lléékkaařřsskkééhhoo  zzáákkrrookkuu,,  oo  ppoovvaazzee  aa  zzppůůssoobbuu  pprroovveeddeenníí,,  mmoožžnnýýcchh  kkoommpplliikkaaccíícchh  aa  oo  ddaallššíímm  vvýývvoojjii  oonneemmooccnněěnníí  

vv  ppřřííppaadděě,,  žžee  lléékkaařřsskkýý  vvýýkkoonn  nneebbuuddee  pprroovveeddeenn..  TTeennttoo  mmaatteerriiááll  bbyy  VVááss  mměěll  sseezznnáámmiitt  ssee  zzáákkllaaddnníímmii  iinnffoorrmmaacceemmii  aa  bbýýtt  VVaaššiimm  

nnáávvooddeemm  kk  ppřřííppaaddnnýýmm  ddoottaazzůůmm  nnaa  ooššeettřřuujjííccííhhoo  lléékkaařřee..  

  

      PPRROOSSÍÍMMEE,,  PPTTEEJJTTEE  SSEE  NNAA  VVŠŠEE,,  CCOO  SSEE  VVÁÁMM  ZZDDÁÁ  DDŮŮLLEEŽŽIITTÉÉ!!  
VVyyššeettřřeenníí  ppřřeeddcchháázzeejjííccíí  vvllaassttnníímmuu  zzáákkrrookkuu,,  ppřříípprraavvaa  ppřřeedd  vvýýkkoonneemm::  

Každé operaci předchází klinické vyšetření doplněné o potřebná paraklinická vyšetření: RTG, počítačovou tomografii 

(CT), nukleární magnetickou rezonancí (NMR). Před operací není třeba žádné speciální přípravy pacienta, 

operační pole musí být čisté a zbaveno ochlupení v nejnutnějším rozsahu. Od půlnoci před operací pacienti 

nesmí pít, jíst a kouřit. Stran chronicky užívaných léků je vhodná konzultace anestesiologa. 
Vlastní výkon může být proveden v celkové nebo lokální anestézii. O jejím průběhu Vás bude informovat anesteziolog 

po domluvě s operatérem. Výkon se provádí v poloze na zádech, pouze u některých typů operací operujeme v poloze na 

boku nebo na břiše o čemž informujeme pacienta již před operací. Po operaci budete uloženi na nezbytně nutnou dobu 

na lůžko za stálého dozoru odborného zdravotního personálu. Pro dosažení očekávaného výsledku operace respektujte 

prosím všechna lékařská doporučení. 
                                           Přes nejvyšší opatrnost se mohou vyskytnout některé komplikace: 

Alergické  reakce - podání anestetik nebo jiných léků mohou způsobit zarudnutí, otoky,  svědění nebo  nevolnost.  Zřídka také  vážné                         

                               komplikace jako poruchy dechu, křeče, poruchy srdečního rytmu a tlaku krevního, vedoucí až k životu ohrožující- 

                                                              mmuu  ššookkuu..  

AAbbsscceessyy,,  zzáánněěttyy  kkůůžžee  aa  mměěkkkkýýcchh  ttkkáánníí,,  vvččeettnněě  ccéévv  aa  nneerrvvůů  jjaakkoo  nnáásslleeddeekk  iinnjjeekkccíí,,  iinnffúúzzíí,,  nnuuttnnéé  ppoolloohhyy  nnaa  ooppeerraaččnníímm  ssttoollee,,  ddeessiinnffeekkccee  aa    

                                                              nneebboo  pprrááccee  ss  eelleekkttrriicckkýýmm  pprroouuddeemm  ppřřii  ooppeerraaccii..  

TTrroommbboo--eemmbboolliiee    --  zzeejjmméénnaa  uu    lleežžííccíícchh  ppaacciieennttůů,,  kkuuřřáákkůů  aa    ppaacciieenntteekk  uužžíívvaajjííccíícchh    hhoorrmmoonnáállnníí    aannttiikkoonncceeppccii    mmůůžžee    nnaassttaatt    uuzzaavvřřeenníí  žžiill    

                                                              kkrreevvnníí    ssrraažžeenniinnoouu  aa  jjeejjíí  nnáásslleeddnnéé    zzaavvlleeččeenníí    ddoo  pplliicc  ss  oohhrroožžeenníímm  nnaa  žžiivvoottěě..    PPrreevveennccee    ttrroommbboo--eemmbboolliiee    vv  ppooddoobběě    

                                                              lléékkůů  oovvlliivvňňuujjííccíícchh  ssrráážžlliivvoosstt  kkrrvvee  mmůůžžee  zzaassee  nnaaooppaakk  zzppůůssoobbiitt  kkrrvváácceenníí..  

IInnffeekkccee  vv  kklloouubbuu    --    vveeddee  kk  oottookkuu,,  bboolleesstteemm,,  zzaarruuddnnuuttíí..  MMůůžžee  ppřřeess  iinntteennzziivvnníí  llééččbbuu  ttrrvvaatt  ddlloouuhhoouu  ddoobbuu,,  pprrooddlloouužžiitt  ttaakk  cceellkkoovvoouu    llééččbbuu  

                                                              aa  mmůůžžee  ddoojjíítt  kk    oommeezzeenníí  aažž  zzttrrááttěě  hhyybbnnoossttii  vv  kklloouubbuu  ččii  vvzznniikkuu  ppííššttěěllíí..  

KKrreevvnníí  vvýýrroonn  vv  kklloouubbuu  ssee  mmůůžžee  vvyyttvvoořřiitt  nnaa  zzáákkllaadděě  kkrrvváácceenníí..  PPřřeess  jjeehhoo  ppuunnkkccii  ssee  mmůůžžee  ooppaakkoovvaatt  aa  ppřřeettrrvváávvaatt  ttýýddnnyy..  

PPoorraanněěnníí  ookkoollnníícchh  ssttrruukkttuurr  ((nnaappřř..  ssvvaallůů,,  ššllaacchh,,  ccéévv  aa  nneerrvvůů))  mmůůžžee  vvéésstt  ppřřeess  ookkaammžžiittéé  ooššeettřřeenníí  kk  ddooččaassnnéé  nneebboo  ttrrvvaalléé  ppoorruuššee  pprrookkrrvveenníí  

                                                              aa  hhyybbnnoossttii  kkoonnččeettiinnyy..  UU  ppoorraanněěnníí  mmaallýýcchh  kkoožžnníícchh    nneerrvvůů    mmůůžžee  ddoojjíítt  kk  vvýýppaaddkkůůmm    cciittlliivvoossttii    kkůůžžee    vv    uurrččiittýýcchh    

                                                              oobbllaasstteecchh..  KK  úúttllaakkuu  ccéévv  aa  nneerrvvůů  aa  nnáásslleeddnnéémmuu  ppoošškkoozzeenníí  mmůůžžee  ddoojjíítt  ttllaakkeemm  mměěkkkkýýcchh  ttkkáánníí  ppřřii  vvýýrraazznnéémm  oottookkuu  

                                                              ((kkoommppaarrttmmeenntt  ssyynnddrroomm))..  

PPřřeecchhooddnnéé,,  aallee    ttaakkéé  ttrrvvaalléé    ppoorruucchhyy  pprrookkrrvveenníí,,    ppoošškkoozzeenníí  nneerrvvůů  aa  ssvvaallůů,,  aažž  ppoo  ččáásstteeččnnéé  oocchhrrnnuuttíí  kkoonnččeettiinnyy    mmůůžžee  bbýýtt  zzppůůssoobbeennoo    

                                                              uužžiittíímm  mmaannžžeettyy  kk  zzaajjiiššttěěnníí    bbeezzkkrreevvíí..  TTyyttoo  kkoommpplliikkaaccee  ssee  vvyysskkyyttuujjíí  eexxttrréémmnněě  zzřřííddkkaa..  

PPoošškkoozzeenníí  nneerrvvůů    ttllaakkeemm  oobbvvaazzuu  nneebboo  ddllaahhyy..  

PPřřii  mmiinniiiinnvvaazziivvnníícchh  ooppeerraaccíícchh  kklloouubbůů  aarrttrroosskkooppiiíícchh  mmůůžžee  bbýýtt  ddoo  kklloouubbuu    ppoo  ooppeerraaccii  zzaavveeddeennaa  ttzzvv..  RReeddoonnoovvaa  ddrreennáážž  kk  ooddssttrraanněěnníí  

zzbbyyttkkoovvéé  tteekkuuttiinnyy  eevveennttuuáállnněě  kkrrvvee..  DDoobbuu  jjeejjííhhoo  vvyyttaažžeenníí  ppoo  ooppeerraaccii  uurrččuujjee  ooppeerraattéérr..  PPrroo  uurryycchhlleenníí  hhoojjeenníí  aa  kk  zzaabbrráánněěnníí  ttvvoorrbbyy  oottookkuu  

ppoo  ooppeerraaccii  jjee  vvhhooddnnéé  cchhllaazzeenníí  ooppeerroovvaannééhhoo  kklloouubbuu..  ZZppůůssoobb  zzááttěěžžee  uurrččuujjee  ooppeerraattéérr..  

  

  

Naše zařízení disponuje špičkovým a nejmodernějším technickým i materálním vybavením pro miniinvazivní operace kloubů, 



včetně rekonstrukce vazů a menisků (jejich sešití) i veškerou další operativu jiných kloubů. 

    

  
 

Prohlašuji, že jsem vysvětlil podstatu přepokládaného lékařského výkonu a péče po 

operaci pacientovi/pacientce (jeho/jejímu zákonnému zástupci) způsobem, který je podle mého 

názoru pro něj/ni dobře srozumitelný. 

 

 

                  Lékař – operatér:  …………………………….. 

 

 

                                         Datum: ………………………… 

 

Já, pacient/ka (zákonný zástupce), souhlasím s provedením výše uvedeného lékařského 

výkonu/zákroku. Jeho podstata mi byla výše podepsaným lékařem srozumitelně vysvětlena.  Svým 

podpisem stvrzuji, že mi byly poskytnuty plnohodnotné a vyčerpávající informace, které jsou pro 

mne srozumitelné. Jsem si vědom možnosti vzniku komplikací v případě, že se nedostavím k 

lékařské kontrole na ambulanci v datu stanoveném v propouštěcí zprávě. 

 

                                          

                                         Datum: ………………………… 

 

 

Podpis pacienta/pacientky: …………………………………………………………………………. 

                 

  

  

PPooddppiiss  aa  rraazzííttkkoo  ooššeettřřuujjííccííhhoo  lléékkaařřee::  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

  

  

PPoouuččeenníí::  NNaaššíímm  ccíílleemm  jjee  VVáámm,,  ppaacciieennttůůmm,,  ppoommooccii..  PPllnnáá  iinnffoorrmmaaccee  oo  nnaavvrrhhoovvaannéémm  

lléékkaařřsskkéémm  vvýýkkoonnuu  jjee  nneeddííllnnoouu  ssoouuččáássttíí  iinnffoorrmmoovvaannééhhoo  ssoouuhhllaassuu  ppaacciieennttaa..  PPookkuudd  

ppoottřřeebbuujjeettee,,  mmůůžžeettee  lléékkaařřii  ppoolloožžiitt  jjaakkéékkoollii  ddooppllňňuujjííccíí  oottáázzkkyy..  VVaaššiimm  ppllnnýýmm  pprráávveemm  jjee  

nnaavvrržžeennýý  ppoossttuupp  ooddmmííttnnoouutt..  VV  ppřřííppaadděě,,  žžee  ttoottoo  ooddmmííttnnuuttíí  oohhrroozzíí  VVaaššee  zzddrraavvíí,,  jjee  lléékkaařř  

oopprráávvnněěnn  žžááddaatt  VVááss  oo  ppíísseemmnnéé  ppoottvvrrzzeenníí  VVaaššeehhoo  ooddmmííttnnuuttíí  aa  ppoovviinneenn  jjee  rreessppeekkttoovvaatt  vv  

ssoouullaadduu  ssee  zzáássaaddaammii  lléékkaařřsskkéé  eettiikkyy  ((NNeeggaattiivvnníí  rreevveerrss)).. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDaattuumm::  …………………………………………………………..                                        PPooddppiiss  ppaacciieennttaa//kkyy::  ………………………………………………………….... 

  
  


