
 

Przygotowanie pacjentów do zabiegu operacyjnego w Szpitalu Inter-Med 
Będzinie 
 

1. Każdy pacjent niezależnie od tego, jaki będzie miał wykonywany zabieg  
w naszej placówce,  powinien być zdrowy tzn. bez czynnej infekcji , 
gorączki jak również nie może przyjmować  antybiotyku.  W przypadku 
kiedy pacjent jest chory powinien przesunąć zabieg.   

2. W zależności od rodzaju zabiegu i towarzyszącego mu znieczulenia, 
pacjent powinien odpowiednio się przygotować. 

3. Pacjenci, którzy przyjmują leki  na stałe powinni w dniu zabiegu  je 
przyjąć. Wyjątek stanowią leki na rozrzedzenie krwi – te powinny być 
odstawione w czasie uzgodnionym ze swoim lekarzem. 

4. W dniu przybycia na  zaplanowany zabieg pacjent powinien zabrać ze 
sobą: 

 

• dowód osobisty 

• wyniki badań zlecone przez lekarza specjalistę i anestezjologa 

• konsultacje specjalistyczne np. kardiologa  itp. 

• wyniki badań labolatoryjnych (zlecone przez lekarza anestezjologa) 

• wyniki badań diagnostycznych np.  tomografia komputerowa, rezonans 
magnetyczny, USG. 

• rzeczy osobiste ( piżama, ręcznik ,papcie, przybory toaletowe, mała woda 
mineralna) 

• ew. leki  własne 

• ew. legitymacja emeryta /rencisty 

• NIP  zakładu pracy do wystawienia druku L4 
 
 
 

Znieczulenie miejscowe - nasiękowe  
polega na podaniu przez operatora  leku śródskórnie lub podskórnie bezpośrednio w 
okolicę miejsca operowanego. Samo znieczulenie nie wymaga tego aby pacjent był 
na czczo jednak powinien on ok. 2-4 h przed zabiegiem nie jeść i nie pić ponieważ w 
trakcie zabiegu może być podjęta decyzja lekarza  o zmianie znieczulenia. Zazwyczaj 
do tego rodzaju znieczulenia nie są  wymagane badania.   
Pacjenci, którzy przyjmują leki na stałe powinni je przyjąć,  jak co dzień. 
Najczęściej po takim rodzaju znieczulenia pacjent po około 30min. może opuścić 
oddział. 
 



 

Znieczulenie ogólne, dożylne (sedacja), przewodowe 
Dla tych rodzajów znieczulenia przed planowym zabiegiem jest wymagana 
konsultacja anestezjologiczna, która jest wcześniej umawiana dla pacjenta do 
miesiąca przed zabiegiem. W wyznaczonym terminie konsultacji pacjent powinien 
zabrać aktualne badania laboratoryjne, jak również dokumentację medyczną. 
Podczas konsultacji  anestezjolog  kwalifikuje go do rodzaju znieczulenia jak również 
omawia z pacjentem   przygotowanie , ewentualny przebieg oraz postępowanie po 
znieczuleniu jak również informuje o przygotowaniu do samego zabiegu. 
 
Przy zastosowaniu powyższych rodzajów znieczulenia pacjent powinien: 
 

• leki  stosowane przewlekle powinno się przyjąć o stałej porze 

• całkowicie unikać na 24h przed zabiegiem alkoholu jak również zaleca się 
podczas ostatnich 6h poprzedzających zabieg zaprzestać palenia papierosów 

• wszelką biżuterię i wartościowe rzeczy pozostawić  się w domu 

• zmyć paznokcie z lakieru oraz usunąć żel lub tipsy z płytki paznokciowej oraz 
nie stosować żadnych balsamów do  ciała 
 

W dniu wypisu z oddziału pacjent powinien być odebrany przez rodzinę, nie 
powinien również przez 24h prowadzić samochodu. 

 
UWAGA – Bardzo ważne 

Na 6 godzin przed znieczuleniem  pacjent nie powinien jeść ani pić  
 
 
 
 
            
 
 
 
 


