Kardiochirurgické
operační
sály

Kardiochirurgické centrum
(KCHC)
Vážená paní, vážený pane,
Dovolili jsme si pro Vás připravit informace k Vašemu pobytu
na kardiochirurgickém operačním sále, protože Vaše zdraví a život
je pro nás, personál operačních sálů, nejvyšší hodnota.
Každý operační výkon je zásahem do organismu. Pro bezpečný
průběh Vašeho operačního výkonu doporučujeme dodržet tyto pokyny, které obdržíte na předanesteziologické ambulanci.
• Pokud kouříte, omezte několik dní před výkonem kouření a den
před výkonem nekouřit vůbec.
• Dodržte náš požadavek lačnění před výkonem, na oddělení budete přesně informováni, kdy naposledy můžete jíst a pít. Tímto
opatřením předejdete riziku zvracení během anestézie a nebezpečí zatečení žaludečního obsahu do dýchacích cest.

DISPEČINK OPERAČNÍCH SÁLŮ
Podle operačního programu (rozpis pořadí pacientů
na sále) a po premedikaci (podávání léků k útlumu neurovegetativního systému před chirurgických výkonem)
budete převezení na dispečink Centrálních operačních
sálů a předáni pracovníkům operačních sálů.
• Zde Vám bude položen dotaz k Vaší identifikaci.
• Bude provedena kontrola Vaší dokumentace.
• Zde odložíte oděv, personál Vám pomůže s uložením
na operační stůl a zakrytím.
• Budete zabezpečeni ochrannými pásy pro Vaše bezpečí.
Takto připravené Vás personál operačních sálů převeze
na příslušný operační sál dle rozpisu operačního programu.

ANESTEZIOLOGICKÁ PŘÍPRAVNA

• Před výkonem vyjměte zubní protézu, kontaktní oční čočky, slu-

• Zde Vás osloví personál operačních sálů (anesteziolo-

chadla, odložte brýle, šperky, spony, peercing a vlasové paruky.

gická sestra, lékař anesteziolog, perioperační sestra)

Delší vlasy stáhněte gumičkou.

a bude započato s přípravou k operačnímu výkonu.

• Před anestézií nepoužívejte make-up, oční stíny a řasenku –
hrozí riziko zánětu očních spojivek. Lak na nehty znemožňuje
Vaše monitorování během operačního výkonu.
• V rámci předoperačního vyšetření Vám lékař podá informaci,
zda Váš zdravotní stav umožňuje podstoupit operaci. Dále navazuje vyšetření anesteziologickým lékařem, který s Vámi probere
otázky anestezie a její případná rizika.
• Je-li plánováno Vaše propuštění do domácí péče v den ope-

• Opětovně proběhne kontrola identifikace a kontrola
Vašeho stavu.
• Na operačním sále Vám bude zaveden permanentní
močový katétr, periferní katétr do žíly anebo proveden
jiný úkon nezbytný k přípravě na operaci.
• Vše se dozvíte u předanesteziologického vyšetření
den před operací.

račního výkonu či vyšetření, nesmíte v tento den řídit motorové

OPERAČNÍ SÁL

vozidlo. Nedoporučuje se provádět právní úkony, činit důležitá

Na operačním sále se setkáte s celým operačním tý-

rozhodnutí a je vhodné se vyvarovat práce s nebezpečnými nástroji či přístroji. Zajistěte si dopředu doprovod dospělou osobou
do domácí péče a její dohled nad Vámi do následujícího dne.

mem, který se skládá z lékaře anesteziologa, anesteziologické sestry, lékaře chirurga a jeho asistenta, perioperačních sester, perfuziologa, který vede mimotělní oběh

Pokud jste nachlazeni (v akutním stavu infekčního onemocnění),

a sanitáře.

nebo pokud proděláte 14 dnů před plánovaným výkonem nějaké

Po anesteziologické přípravě budete uvedeni do celkové

akutní infekční onemocnění (např. angínu), upozorněte na tuto skutečnost lékaře.

anestézie.

Celková anestézie
• Jde o uměle navozenou ztrátu vědomí.
• Jsou vyřazeny pocity bolesti.
• Je provedeno zajištění volné průchodnosti
dýchacích cest.
• Pacient je napojen na dýchací přístroj.
• Činnost srdce a plic je monitorována.

Možná rizika anestézie
• Každá anestézie je zásah do organismu.
• Rizika vycházejí z hodnocení Vašeho celkového zdravotního stavu.

Možné komplikace
celkové anestézie
• nevolnost, škrábání v krku,
• poruchy srdečního rytmu,
• vysoký/nízký krevní tlak,
• jiné zdravotní problémy,

Mimotělní oběh
Vaše operace může být dle indikace lékaře vedena v mimotělním oběhu, který má v průběhu
celého výkonu na starost perfuziolog. Tento
přístroj nahrazuje funkci srdce a plic.

Ukončení operačního výkonu
Po ukončení operačního výkonu můžete být
převezeni podle typu operace:
• na dospávací pokoj v blízkosti operačního
sálu, kde o Vás do doby převozu na lůžkové oddělení bude pečovat anesteziologická
sestra,
• na dispečink operačních sálů v doprovodu
anesteziologického týmu a odtud na jednotku intenzivní péče kardiochirurgického
centra,

KCHC - Spektrum
operačních výkonů
Náhrady a rekonstrukční operace
chlopní
• operace aortální chlopně z klasického i miniinvazivního přístupu
• operace mitrální chlopně (dvojcípé) z klasického i miniinvazivního přístupu
• operace trikuspidální chlopně (trojcípé)
z klasického i miniinvazivního přístupu

Aortokoronární by-passy s mimotělním oběhem i operace bez mimotělního oběhu na bijícím srdci
s endoskopickým nebo otevřeným
odběrem žilních štěpů
• miniinvazivní přímý mammarocoronární

Co vše provádíme
pro Vaši bezpečnost
• Sledujeme

Vaše

životní funkce po
celou dobu operačního výkonu.
• Jste

pod

stálým

dohledem anesteziologického a operačního týmu.

Informace k průběhu operace
Tyto informace Vám
podá lékař operatér na
JIP nebo na standardním oddělení KCHC.
Jsou

také

součástí

Informovaného

by-pass

sou-

• kombinované výkony

hlasu, který dostanete

• tepenné revaskularizace

před operací k přečte-

• operace na hrudní aortě

ní a podpisu.

• operace pro fibrilace síní z klasického i thoraskopického přístupu
• operace vrozených srdečních vad v dospělosti
• v kombinaci se srdeční operací operace
krčních tepen – karotické endarterektomie
• zavedení mimotělní podpory oběhu a plic
(mimotělní

membránová

oxygenace

(ECMO)
• léčba kriticky podchlazeného pacienta

Přejeme Vám brzké
uzdravení a včasný návrat domů.

Kolektiv Kardiochirurgického
centra
Kontakt:
+ 420 597 375 106
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Poliklinika
Diagnostické centrum
Klinika dětského lékařství
Oddělení dětské neurologie
Klinika infekčního lékařství
Oddělení kožní
Krevní centrum
Lůžkový monoblok
Gynekologicko-porodnická klinika
Oddělení neonatologie
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HOSPODÁŘSKÝ
VJEZD

Klinika nukleární medicíny
Klinika onkologická
Klinika hematoonkologie
Ústav patologie
Ústav soudního lékařství
Klinika plicních nemocí
a tuberkulózy
Psychiatrické oddělení
Klinika hematoonkologie
Psychiatrický stacionář

