
Vyšetrenie a  jednodňové zákroky v celkovej anestézii 

 
▪ je jedna z možností vyšetrenia najmä u nespolupracujúcich či ťažko postihnutých detí 

▪ možnosť vyšetrenia refrakcie, vnútroočného tlaku, predného segmentu oka a očného pozadia 

▪ naše pracovisko tiež zabezpečuje formou jednodňovej chirurgie malé zákroky v celkovej 

anestézii, ako je napr. odstránenie chronických jačmeňov, sondáž a preplach slzných ciest 

u detí väčších ako 7 mesiacov 

▪ pacienti prichádzajú NALAČNO (6 hodín pred zákrokom nejesť, 2 hodiny pred zákrokom nepiť) 

do 07:15 h. (ak nie je dohodnutý iný čas). 

Pokiaľ má byť dieťa plánovane hospitalizované za účelom vyšetrenia alebo zákroku 

v celkovej anestézii, musí: 

▪ byť zdravé 

▪ byť minimálne 2 týždne od ukončenia liečby bežného symptomaticky liečeného infektu 

▪ byť minimálne 3 týždne od ukončenia liečby antibiotikami 

▪ byť minimálne 1 týždeň po očkovaní inaktívnou vakcínou - diftéria, tetatus, pertussis, 

inaktívne polio, HIV, meningitída C, ... 

▪ byť minimálne 3 týždne po očkovaní živou vakcínou - osýpky, mumps, rubeola, polio, BCG, 

rotavírusy, ... 

▪ absolvovať pediatrické predoperačné vyšetrenie prostredníctvom všeobecného lekára pre 

deti a dorast (obvodný pediater) 

▪ doniesť Dotazník pred anestéziologickým výkonom - stiahnite/vytlačte si ho priamo z našej 

stránky, vyplní ho váš obvodný pediater, resp. odosielajúci lekár 

▪  dieťa musí mať odlakované nechty a zložené šperky  

▪ v prípade vyšetrenia v celkovej anestézii je nevyhnutné zabezpečenie maximálneho rozšírenia 

zreničiek – cykloplégie, preto rodič kvapká 1 týždeň pred zákrokom atropínové kvapky (každý 

deň 1 kvapka do každého oka, najlepšie počas spánku dieťaťa. V deň vyšetrenia už 

NEKVAPKÁTE!  

 Je nutné priniesť: 

▪ občiansky preukaz zákonného zástupcu, preukaz poistenca dieťaťa, zdravotnú dokumentáciu 

dieťaťa  a výmenný lístok s odporúčaním, prípadne predošlé nálezy z iných odborných 

ambulancií (ak nie sú zahrnuté v zdravotnej dokumentácii) 

▪ negatívny PCR test na infekciu COVID-19 max. 72 hod od odberu pre dieťa aj doprovod 

(v súčasnej situácii) 

▪ pediatrické predoperačné vyšetrenie s vyplneným dotazníkom pred anesteziologickým 

výkonom (na stiahnutie) 

▪  papuče (aj pre rodiča), pyžamo, malú lyžičku, pohárik, neperlivé tekutiny, drobné 

občerstvenie pre dieťa (napr. piškóty, croissant, výživa, ...) 

Dieťa je po vyšetrení, resp. zákroku umiestnené s rodičom na izbe pre jednodňovú starostlivosť. Po 

odznení anestézie prepúšťame dieťa s odporúčaním domov.V prípade, že sa s dieťaťom nemôžete 

dostaviť na plánované vyšetrenie / zákrok,  včas  nás o tom informujte telefonicky na čísle 

048 - 472 65 14, príp. osobne.  

https://www.detskanemocnica.sk/sites/default/files/files/62/f_033-1_dotaznik_pred_anesteziologickym_vykonom.pdf
http://www.detskanemocnica.sk/pediatricka-v-nemocnici

