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Vážená paní, vážený pane, 

konzultace nových pacientů je možná v úterý a ve čtvrtek po objednání na tel.č.485313130. Je určena pouze 
k rozhodnutí, zda Vás budeme operovat. Neoperační klinickou léčbou se nezabýváme. K zhodnocení stavu 
vyžadujeme doporučení a popis Vašeho stavu praktickým lékařem, neurologem. Nezbytná je rovněž kompletní 
rentgenová dokumentace a ostatní vyšetření dle konkrétního druhu onemocnění.  

Dokumentace k indikační rozvaze – nejčastější diagnózy: 

a) Výhřez bederní meziobratlové ploténky 

 Klinické závěry odesílajícího + neurologické vyšetření 
 Nativní RTG snímky bederní páteře v projekci AP, bočné, případně v předklonu a záklonu  
 MRI LS páteře (ne starší než 3 měsíce) 

b) Osteochondrosa / výhřez krční meziobratlové ploténky 

 Klinické závěry odesílajícího + neurologické vyšetření 
 Nativní RTG snímky C páteře, projekce AP, bočná, předklon, záklon a šikmé projekce na foramina bilaterálně. 
 MRI krční páteře (ne starší než 3 měsíce)  

c) Olistéza bederní páteře  

 Klinické závěry odesílajícího + neurologické vyšetření 
 Nativní RTG snímky LS páteře AP, bočný, v předklonu a záklonu  
 MRI LS páteře (ne starší než 3 měsíce)  

d) Tumor mozku  

 Neurologické vyšetření   
 MRI mozku  

e) Stenosa vnitřní karotidy  

 Neurologické vyšetření  
 CT-angiografie krčních a mozkových tepen s 3D rekonstrukcemi a planárními projekcemi obou karotických 

bifurkací nebo  klasická angiografie krčních a mozkových tepen  
 CT mozku - nativ 

Dokumentace k nejčastějším úžinovým syndromům: 

a) Syndrom karpálního tunelu (SKK) a n. ulnaris 

 Klinické závěry odesílajícího lékaře  

 EMG (ne starší 1 měsíc) 

Bez kompletní dokumentace nebude pacient neurochirurgem vyšetřen a bude odeslán k 
referujícímu lékaři s výzvou k doplnění chybějících náležitostí! 

 


