PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO ZABIEGU
Przed zabiegiem operacyjnym należy wykonać:
1. badania laboratoryjne - 10 dni przed zaplanowanym zabiegiem wykonać
podstawowe badania: morfologia, OB, czas krwawienia-krzepnięcia
2. EKG – na tydzień przed zaplanowanym zabiegiem
3. 7 dni przed zabiegiem należy odstawić leki rozrzedzające krew-Accard,
Polocard, Acenocumarol, ale po wcześniejszej konsultacji z lekarzem
operującym lub anastezjologiem
Pacjent przychodzi na oddział zabiegowy – godzina przyjęcia ustalana indywidualnie
 6 godzin przed zabiegiem na czczo BEZ PICIA, JEDZENIA, W DNIU
ZABIEGU RANO PRZYJMUJEMY TYLKO LEKI NA CHOROBĘ
NADCIŚNIENIOWĄ (popijając niewielką ilością wody)
 wykąpany, ogolone pole operacyjne (z wyjątkiem pacjentów doktora
Sołtykowskiego):
1. żylaki kończyny – cała noga + pachwina
2. plastyka pochwy – całe krocze
3. przepuklina pachwinowa – podbrzusze po operowanej stronie
4. artroskopia kolana – całe kolano
 jeśli zabieg tego wymaga (zabiegi na jamie brzusznej i duże zabiegi
ginekologiczne – plastyka pochwy, usunięcie macicy lub mięśniaków macicy)
wykonujemy wlew doodbytniczy ENEMA lub REKTAL dzień przed
zabiegiem – wieczorem
 pacjenci do zabiegów na kończynach górnych – koszulka na krótki rękaw lub
na ramiączkach
Na zabieg proszę zabrać:
 piżamę, szlafrok , skarpetki, obuwie domowe, przybory toaletowe, ręczniki
 podpaski w przypadku pacjentek ginekologicznych
 wodę niegazowaną w butelce z dziubkiem
 wyniki wszystkich badań zleconych przez lekarza kwalifikującego na zabieg
oraz zdjęcia RTG, USG itp.
Do przyjęcia w oddział proszę zabrać:
 skierowanie do szpitala
 dowód osobisty
 w przypadku osób biorących zwolnienia z pracy – NIP zakładu pracy
 osoby przyjmujące na stałe leki proszone są o zabranie leków na oddział, w
przypadku cukrzycy – glukometru i insuliny

WYMAGANIA DODATKOWE
Informacje co do sposobu leczenia, metody operacji i postępowania pooperacyjnego
oraz ew. rehabilitacji przekazuje lekarz kierujący i operujący.
Pacjenci do zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych, ortopedycznych oraz
okulistycznych wymagają konsultacji anestezjologa na którą należy zabrać
zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego oraz wszystkie wyniki badań.
Zabieg musi być potwierdzony telefonicznie lub osobiście przez pacjenta 7 dni przed
ustalonym terminem (kontakt z Izbą Przyjęć tel. 61 437 77 43), w innym przypadku
uważamy, że pacjent rezygnuje z zabiegu.
Pacjent powinien być zaszczepiony przeciw WZW typu B. Jeśli nie ma szczepień
podpisuje się oświadczenie o wykonaniu zabiegu operacyjnego bez szczepienia.
BARDZO WAŻNE ! Jeśli pacjent zrezygnuje lub zachoruje przed zabiegiem zgłasza
to lekarzowi kwalifikującemu na zabieg lub Izbie Przyjęć.

