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PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU OPERACYJNEGO
W SZPITALU INTER-MED W BĘDZINIE

Każdy pacjent, który będzie miał wykonywany zabieg powinien być zdrowy tzn. bez
czynnej infekcji, gorączki jak również nie będący w trakcie antybiotykoterapii.
W przypadku choroby prosimy o telefoniczne powiadomienie o tym fakcie tak abyśmy
mogli przesunąć zabieg na inny termin.

PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM PROSIMY ZASTOSOWAĆ SIĘ DO
PONIŻEJ ZAZNACZONYCH PUNKTÓW

- Przyjmowane codziennie leki prosimy zażyć o zwykłej porze popijając tylko
jednym łykiem zwykłej, przegotowanej wody, o ile lekarz nie zalecił inaczej.

- Stosowane leki należy zabrać ze sobą. Leki typu Aspiryna, Polopiryna, Acard,
należy odstawić na 7-10 dni przed zabiegiem.

- Prosimy być na czczo. Nie wolno nic jeść ani pić żadnych płynów na 6 godzin
przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym a 4 godziny przed nasiękowym. Ma to
na celu zapobieganie powikłaniom (zmniejsza to ryzyko wymiotów i
przedostania się treści pokarmowej do dróg oddechowych).

- Nie można nakładać makijażu (lub należy zmyć go przed operacją). Należy zmyć
lakier z paznokci, usunąć żel/hybrydy. Należy zdjąć biżuterię: kolczyki,
pierścionki, obrączki, łańcuszki (najlepiej zostawić w domu).

- Prosimy o dokładne wygolenie pola operacyjnego zgodnie ze wskazaniami
lekarza kwalifikującego do zabiegu, najlepiej w domu podczas porannej kąpieli w
dniu zabiegu.
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NALEŻY ZABRAĆ:

- Dowód osobisty.

- Wyniki badań zleconych przez lekarza specjalistę i anestezjologa.

- Konsultacje specjalistyczne np. kardiologa.

- Wyniki badań diagnostycznych np. tomografii komputerowej, rezonansu

magnetycznego, USG.

- Pacjenci z pobytem na noc powinni zabrać ze sobą: piżamę i/lub szlafrok, kapcie,

przybory toaletowe, ręcznik, butelkę wody niegazowanej.

- Legitymację emeryta /rencisty.

- Jeżeli konieczne będzie wystawienie zwolnienia L4, prosimy zabrać ze sobą: NIP

płatnika składek, nazwę skróconą lub dane osobowe płatnika składek.

Uwaga! Po wyjściu ze szpitala, w drodze powrotnej do domu powinna Państwu
towarzyszyć osoba dorosła. Ponadto, przez 24 godziny od zakończenia operacji nie

powinniście Państwo prowadzić samochodu, obsługiwać maszyn i urządzeń.
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