Vážená paní, vážený pane,
indikační komisí Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH Brno) bylo
rozhodnuto o operačním řešení Vašeho onemocnění.
Tuto zprávu, prosím, neprodleně sdělte Vašemu ošetřujícímu lékaři, který Vám zajistí provedení
následujících vyšetření, jejichž platnost je 3 měsíce.
Vyšetření požadovaná před revaskularizací (CABG) a výkonu na srdečních komorách:
 Krevní odběry: Krevní skupina, HBsAG, antiHCV, antiHIV
krevní obraz, koagulace, základní biochemické vyšetření, TSH, fT4,CRP
 Moč chemicky + sediment
 RTG srdce a plic
 UZ magistrálních mozkových tepen
 Neurologické vyšetření
 Spirometrie
Před operací srdečních chlopní, velkých cév či operací vrozené srdeční vady nutno navíc doplnit:
 Vyšetření na vyloučení infekčních fokusů : zubní, ORL,
u žen gynekologie, u mužů nad 55 let urologie
Termín přijetí k operaci si, prosím, objednejte na ambulanci CKTCH :
MUDr. Daniela Žáková – tel. 5 4318 2489 denně 13-15 hod
MUDr. Pavla Vojtěchová – tel. 5 4318 2490 denně 13-15 hod
Email: ambulance@cktch.cz
K přijetí se prosím dostavte…………………………. mezi 8:00 – 9:00 hodinou na
ambulanci kardiochirurgie Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 53,
budova A4 – přízemí.
S sebou si vezměte průkaz totožnosti, průkaz zdravotní pojišťovny, doklad o vystavené pracovní
neschopnosti, toaletní potřeby a přezůvky.
Ráno v den přijetí se můžete nasnídat.
V případě nachlazení, výsevu oparu, výskytu jiného akutního infekčního onemocnění či menses
nás též kontaktujte stran změny termínu přijetí k operaci.
Před přijetím k operaci je nutno vysadit léky na ředění krve, jak je uvedeno níže.
Podrobnější informace Vám poskytne Váš ošetřující kardiolog:
Warfarin –
5 dní před přijetím
Nutnost nahrazení Warfarinu injekcemi nízkomolekulárního heparinu (LMWH)
konzultujte, prosím, s Vaším ošetřujícím kardiologem
Pradaxa, Xarelto, Eliquis – 2 dny před přijetím
Trombex , Zyllt, Duoplavin, Clopidogrel, Brilique – 5 dní před přijetím k operaci – konzultujte
svého ošetřujícího kardiologa
Efient – 7 dní před přijetím k operaci
Ostatní ranní léky užijte ráno před přijetím a vezměte je k hospitalizaci s sebou. Cennosti ponechte
doma. Při příjmu předložte požadovaná vyšetření uvedená v seznamu.
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