Ambulantní koronarografie

Vážený pane/vážená paní,
přicházíte k provedení katetrizačního vyšetření Vašeho srdce. Toto vyšetření dokáže velmi přesně
stanovit, zda je či není přítomno srdeční onemocnění.
Cílem programu ambulantních koronarografií je zajistit nemocným vysoký komfort vyšetření bez
nutnosti hospitalizace. Kvalita vyšetření a požadavky na bezpečnost výkonu zůstávají zcela shodné
s koronarografií prováděnou za hospitalizace.
Výkony ambulantní koronarografie jsou zpravidla prováděny přes tepnu na Vašem zápěstí. Tento
přístup je nejlepším z hlediska bezpečnosti a lékaři našeho pracoviště mají s jeho používáním vysokou
zkušenost. Nehmatná nebo slabá radiální tepna mohou vést ke změně přístupu na femorální (vpich
do tříselné tepny) a tím ovlivnit možnost časného propuštění domů.
Ambulantní koronarografie může být následována koronární angioplastikou (PCI). Jednoduchá
angioplastika je následována propuštěním do domácího ošetřování. Pokud by angioplastika byla
obtížná, potom budete ponecháni z důvodů Vaší bezpečnosti v nemocničním sledování do druhého
dne.

Přijetí nemocného k ambulantní koronarografii, průběh a propuštění
1. K výkonu přicházíte ráno v 7:00 na recepci Kardiologického centra Agel, Pardubice (nová
šedobílá budova za budovou č. 4 v centru nemocničního areálu)
2. Ranní léky užijete obvyklým způsobem, léčbu nepřerušujete.
3. Léky, které pravidelně užíváte, si vezměte s sebou a během pobytu na stacionáři je budete
užívat beze změny.
4. Před vyšetřením je možné pít tekutiny bez omezení a doma je možné v den vyšetření ráno
lehce posnídat.
5. Při přijetí budete potřebovat:
A. Doporučující zprávu od ošetřujícího lékaře
B. Výsledky vyšetření krevní skupiny, krevní obraz (hemoglobin, leukocyty, trombocyty),
základní biochemii (kreatinin, glykemie, cholesterol, TG, LDL, HDL, bilirubin, AST, ALT),
základní koagulační testy (INR, aPTT)
C. Soupis užívaných léků

Pokud Vám některý z uvedených dokumentů bude scházet, může dojít
k významnému zdržení při jeho zajišťování a Vaše propuštění domů
může být významně oddáleno.
6. Po přijetí se převléknete do jednorázového nemocničního oděvu a svůj vlastní necháte
v uzamykatelné šatně. Je vhodné si přinést vlastní domácí obuv (pantofle).
7. Nedoporučujeme brát s sebou na stacionář cenné věci nebo větší obnos peněz. Pro úschovu
svých osobních věcí budete mít k dispozici uzamykatelnou skříňku.
8. Nápoje a občerstvení je možné buď zakoupit na stacionáři nebo přinést své vlastní.
9. Koronarografie proběhne v dopoledních hodinách. Po výkonu budete mít na zápěstí tlakový
obvaz v místě vpichu. Budete odpočívat v prostorách stacionáře za dohledu zdravotní sestry.

10. Po odstranění tlakového obvazu z místa vpichu do tepny se převlečete do svého oděvu.
11. Váš katetrizující lékař Vám vystaví zprávu o vyšetření a navrhne Vám další možnosti léčby.
12. Ošetřující sestra zajistí Váš odvoz domů podle Vašich požadavků. Řídit sám vozidlo není
bezprostředně po katetrizaci možné.
13. Pokud by Vás potkaly zdravotní problémy po propuštění domů, budete mít k dispozici po
dobu 24 hodin telefonní číslo:
737 287 287
Na tomto telefonním čísle je k dispozici zkušený lékař, který Vám může s řešením případných
obtíží pomoci.
14. Druhý den ráno budete telefonicky kontaktován/a naší zdravotní sestrou v době od 8:00 do
10:00. Zdravotní sestra se bude zajímat o Váš zdravotní stav po propuštění.

Přejeme Vám, aby Vaše vyšetření proběhlo hladce.

Vaše
Kardiologické centrum AGEL
Pardubice

