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99 NAVODILA ZA PRIPRAVO BOLNIKA PRED 
OPERACIJSKIM POSEGOM V ANESTEZIJI 
Gordana Živčec-Kalan, Franc Šuta  
 
 
Za operacijski poseg v splošni anesteziji potebujete napotnico in izvide nekaj preiskav, ki jih 
opravite pri vašem zdravniku družinske medicine. Navodila za pripravo bolnika pred 
operacijskim posegom v anesteziji upoštevajo starost, spremljajoče bolezni in dodatno 
zdravljenje bolnika. Zdravnik družinske medicine posreduje anesteziologu kar največ 
dodatnih informacij, ki jih zabeleži na spremnem dopisu (tabela 1). Seznam preiskav velja za 
celotno Slovenijo, ne glede na bolnišnico, v katero je bolnik napoten (tabela 2). Zdravnik 
družinske medicine ga dopolni, če je to glede na zdravstveno stanje bolnika potrebno. Priloži 
tudi vse izvide drugih opravljenih preiskav in pregledov. Poda komentar preiskav, katerih 
vrednosti so izven referenčnih območij. O sposobnosti bolnika za operacijski poseg odločata 
anesteziolog in operater. Zdravnik družinske medicine o tem ne daje mnenj.  
 
Tabela 1. Spremno pismo izbranega zdravnika ob napotitvi bolnika na operativni poseg v 
anesteziji.  
 
Tabela 2. Seznam preiskav za poseg v splošni anesteziji, ki jih opravi osebni zdravnik, tj. 
zdravnik družinske medicine, pediater ali ginekolog, ki napoti bolnika na operativni poseg. 
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Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!      
          
Po pripravi Vam pošiljam bolnika na poseg v anesteziji.      
Prosim, da bolnika prevzamete in po potrebi dopolnite predoperativno diagnostiko.    
          
S kolegialnimi pozdravi!        
          
OSEBNI PODATKI BOLNIKA, BOLNICE:             
            
Priimek in ime:          
            
Rojen/a:       Naslov:           
          
NAPOTNA DIAGNOZA:               
                    
          
SPREMLJAJOČE BOLEZNI:               
            
                    
          
ZDRAVILA:                 
            
                    
          
DIETE:                   
                    
          
ALERGIJE:                 
                    
          
RAZVADE:                 
                    
          
PREJŠNJI POSEGI V ANESTEZIJI IN MOREBITNI ZAPLETI:         
DATUM IN OPIS:          
                    
          
KOMENTAR PRILOŽENIH IZVIDOV:             
                    
          
OSTALE PRIPOMBE:               
                    
          
      Žig in podpis   
Kraj:   Datum:   izbranega zdravnika:   
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PRIPRAVA BOLNIKA V OSNOVNEM ZDRAVSTVU ZA OPERATIVNI POSEG V ANESTEZIJI     
            

Predoperacijsko    hemo- krvni      AST         RTG

stanje   gram sladkor kreatinin kalij alk. fosf.   urin   EKG p/c 
            

STAROST            

Otroci od 6 meseca naprej   +                   
            

Odrasli pod 40 let  +                 

Odrasli od 40-60 let   + + +           +   

Odrasli nad 60 let   + + +           + + 
            

SPREMLJAJOČE BOLEZNI          

Srčno-žilna bolezen       + +         + + 

Pljučna bolezen                   + + 

Urejena sladkorna bolezen     + + +         +   

Jetrna bolezen           +           

Ledvična bolezen       + +     +       

Rakava bolezen                     + 

Levkemije                     + 

Obsevalna terapija                   + + 
            

ZDRAVILA            

Diuretiki       + +         +   

Steroidi p.o.     +   +             
 

 


