PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO ZABIEGU ZAĆMY
Zabieg wykonuje się ambulatoryjnie w znieczuleniu kroplowym. Jest niebolesny, po
uprzednim ogólnym przygotowaniu i przy zachowaniu pełnej świadomości
przeprowadzanej operacji.
Do zabiegu niezbędne jest skompletowanie niżej wymienionych dokumentów:
1. orzeczenie pisemne od lekarza internisty lub rodzinnego o stanie wydolności układu
krążenia i oddechowego oraz braku przciwskazań ogólnych do wykonania zabiegu
w znieczuleniu miejscowym
2. skierowanie do poradni okulistycznej od lekarza internisty lub rodzinnego – jeśli nie
było dostarczone na wizytę przygotowującą pacjenta do operacji (w przypadku
braku skierowania opłata za wizytę kontrolną po zabiegu wynosi100 zł)
3. skierowanie do szpitala na operację zaćmy od lekarza kierującego (okulisty) na
zabieg z datą wpisu na listę oczekujących
4. aktualne wyniki badań krwi : morfologia, OB, czas krwawienia /krzepnięcia
5. zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wzw B – nieobowiązkowo
Zabieg operacyjny przeprowadzony zostanie na sali zabiegowej okulistyki
w Centrum Medycznym AMIKA przy ulicy Piastów 16 we Wrześni – parter BLOK
OPERACYJNY.
Proszę na 7 dni przed zabiegiem potwierdzić przybycie na zabieg operacyjny
osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 437 77 43
Niezgłoszenie się na zabieg bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy
oczekujących na zabieg.
REZYGNACJA Z ZABIEGU ZAĆMY BEZ UZASADNIONEGO POWODU
ZDROWOTNEGO WIĄŻE SIĘ Z OBCIĄŻENIEM PACJENTA KOSZTAMI WIZYTY
KWALIFIKUJĄCEJ ZA ZABIEG – 150 ZŁ.
Proszę ubrać się przewiewnie, lekko, niepotrzebna jest piżama.
Przed zabiegiem operacyjnym trzeba spożyć lekkie śniadanie i obiad.
Nie przerywać stosowania leków dotąd używanych; wyjątek stanowią leki tzw.
"rozrzedzające krew" np. Acard, Aspiryna, Bespiryn, Etopiryna, Polopiryna,
Acenocumarol, Aclotin, Ticlo, Polocard, Syncular, Sintrom, itp. Na 4 dni przed zabiegiem
należy je odstawić za zgodą lekarza rodzinnego, prowadzącego.

UWAGA:
W celu przygotowania oka do operacji proszę zakraplać oko zakwalifikowane do
operacji przez 4 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym kroplami z
antybiotykiem OFTAQUIX 4 x dziennie 2-3 krople.
1 butelkę kropli 1 % Tropicamidu proszę przynieść ze sobą w dniu operacji (proszę
nie otwierać butelki z kroplami).
Postępowanie po zabiegu operacyjnym:
1. pierwsza kontrola w dniu następnym po zabiegu
2. do czasu kontroli nie zdejmować opatrunku
3. regularnie zakraplać operowane oko, ale dopiero po pierwszej wizycie kontrolnej po
operacji zgodnie z zaleceniami lekarza
4. przez okres pierwszego tygodnia nosić opatrunek na operowanym oku na noc
5. ochroniać oko przed urazami: oka operowanego nie dotykać, nie naciskać, nie
pocierać
6. całkowite zagojenie rany nastąpi po okresie ok. 3 miesięcy
Proszę przyjść na zabieg z osobą towarzyszącą.

