
INFORMACJA DLA PACJENTÓW 

 

Przyjęcie i zabieg w dniu ...... /...... / 202 …… 

P. ...........................................................................… 

 

W związku z planowanym zabiegiem operacyjnym w tutejszym Szpitalu prosimy o 

zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

1. Przy pierwszej rejestracji otrzymacie Państwo, oprócz niniejszej 

Informacji, ankietę anestezjologiczną, którą należy przeczytać w domu. 

Informacje zawarte w ankiecie anestezjolog zapisze w trakcie konsultacji 

przedzabiegowej (p. dalej). 

2. W czasie wizyty wstępnej należy poinformować lekarza o wszystkich 

chorobach przewlekłych (zwłaszcza chorobie niedokrwiennej serca, 

nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, chorobach tarczycy), przebytych zabiegach 

operacyjnych i zażywanych lekach (zaleca się przygotować listę (link przegląd 

lekowy on-line)). 

3. Chorzy przyjmujący leki zmniejszające krzepliwość krwi takie jak: 

Leki przeciwpłytkowe: 

Kwas acetylosalicylowy (np. Acard, Polocard), 

Klopidogrel (np. Agregex, Areplex, Plavix,Carder, Clopidix, Duoplavin, Vixam, Zylt), Tikagrelol (np. 

Brilique), 

Tiklopidyna (np. Aclotin, Ifapidin, Iclopid, Apo-Clodin),  

Cilostazol (Cilostop, Cilozek, Decilozal, Noclaud, Stepcil) 

 

Doustne leki przeciwkrzepliwe:  

Acenokumarol (np. Acenokumarol WZF, Sintrom),  

Warfaryna (np. Warfin),  

Dabigatran (Pradaxa),  

Rywaroksaban (Xarelto),  

Apiksaban (Eliquis) 

 

Heparyny drobnocząsteczkowe:  

Enoksaparyna (Clexane, Neoparin),  

Nadroparyna (Fraxiparine, Fraxodi),  

Dalteparyna (Fragmin) 

 

http://www.szpital.stronazen.pl/wp-content/uploads/2020/10/Ankieta-anestezjologiczna.pdf


powinni poinformować o tym lekarza w Poradni przy wizycie wstępnej. Ze 

względu na bezpieczeństwo podczas operacji konieczne może być odstawienie 

lub zmiana tych leków na inne nawet do 10 dni  przed zabiegiem. Decyzję o tym 

podejmuje lekarz prowadzący (lekarz rodzinny, internista, kardiolog). Nie wolno 

samodzielnie odstawiać leków! Na 2-3 dni przed planowanym terminem zabiegu 

należy wykonać badanie układu krzepnięcia (INR i APTT). 

4. Podczas wizyty otrzymają Państwo pisemną informację o rodzaju 

proponowanego zabiegu, oraz metodach alternatywnych w stosunku do 

proponowanego sposobu postępowania. Bardzo prosimy o wypełnienie 

kwestionariusza, który posłuży Lekarzowi w ustaleniu wskazań, 

przeciwskazań oraz indywidualnego planu leczenia. 

5. Przed przybyciem do szpitala rano w dniu zabiegu należy się wykąpać. 

6.  Pacjenci kwalifikowani do wycięcia pęcherzyka żółciowego proszeni są o 

dokładną toaletę pępka, następnie założenie do pępka na noc poprzedzającą 

zabieg gazika nasączonego Octeniseptem, przymocowanego plastrem. 

7. Pacjent musi być na czczo – bez śniadania. Można 

przyjmować klarowne płyny (woda, herbata) w dowolnej ilości do 

godziny 6 rano w dniu zabiegu. 

8. W dniu przyjęcia proszę się zgłosić w Rejestracji o wyznaczonej 

godzinie. Pacjenci przyjmowani są w kolejności wg rozpisu zabiegów w 

danym dniu. 

9. Chorzy na cukrzycę leczoną lekami doustnymi albo insuliną w dniu 

zabiegu: nie zażywają leków przeciwcukrzycowych, ani nie podają sobie 

samodzielnie insuliny we wstrzyknięciu! 

10. Leki stosowane przewlekle (oprócz wyżej wymienionych w pkt. 9) należy 

przyjąć rano w dniu zabiegu (do godziny 6) – w szczególności leki 

kardiologiczne – popić wodą niegazowaną/herbatą. W razie wątpliwości 

należy zasięgnąć opinii lekarza w Poradni. 

11. Do zabiegu należy zgłosić się  wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami 

osobistego użytku. 

W szczególności proszę pozostawić w domu biżuterię, większe sumy 

pieniędzy, karty kredytowe itp. Do Państwa dyspozycji są szafki zamykane 

na klucz (podczas hospitalizacji istnieje możliwość skorzystania z depozytu). 



Rzeczy osobiste powinny być zapakowane w niewielką torbę zamykaną na 

zamek błyskawiczny. 

12. Chorzy na cukrzycę powinni zabrać ze sobą słodzony napój/cukierki do 

ssania na wypadek hipoglikemii. 

13. Odzież na zmianę powinna być wygodna i praktyczna wskazana jest 

bawełniana, dwuczęściowa. Najwygodniejszym i najbardziej praktycznym 

obuwiem w szpitalu są plastikowe klapki z antypoślizgową podeszwą, w 

których można także wejść pod prysznic. 

14. W kosmetyczce powinny się znaleźć podstawowe przybory toaletowe, 

takie jak pasta i szczoteczka do zębów, krem do twarzy, szampon do 

włosów, żel pod prysznic. Tradycyjne mydło w kostce nie sprawdza się 

w szpitalu. Lepsze jest mydło w płynie. W szpitalu nie używamy gąbki, która 

zwykle jest siedliskiem drobnoustrojów. 

15. Kobiety, które malują paznokcie, przed przyjściem do szpitala powinny 

zmyć lakier. Podczas zabiegu pacjent jest stale obserwowany. Pogorszenie 

jego stanu może się objawiać sinieniem paznokci. Nałożony ciemny, matowy 

lakier, hybrydy, tipsy mogą przyczynić się do przeoczenia ważnego sygnału. 

  



BADANIA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO 

(wyłącznie punkty zakreślone przez lekarza)  

 RTG płuc: / jeśli pacjent wykonał rtg płuc w ciągu 6 miesięcy poprzedzających 

planowany termin zabiegu, należy to zgłosić lekarzowi w tutejszej Poradni 

 EKG i opinia lekarza internisty/medycyny rodzinnej o braku internistycznych 

przeciwwskazań do planowego leczenia operacyjnego w znieczuleniu ogólnym; 

pacjenci pozostający w kontroli kardiologicznej przedstawiają opinię kardiologa, 

endokrynologicznej opinię endokrynologa, pulmonologicznej opinię pulmonologa 

 Pozostałe konsultacje (endokrynologiczna, hematologiczna, pulmonologiczna) w 

razie wskazań 

........................................................................................................................................  

 Badanie ginekologiczne /w przypadku kobiet /  Badanie stomatologiczne 

(wykluczenie ognisk zapalnych) 

 BADANIA KRWI są pobierane w dniu ………./…….…../202….. (wyłącznie punkty 

zakreślone przez lekarza) 

 Morfologia krwi, jonogram (Na, K), układ krzepnięcia (INR, APTT)  

 Grupa krwi (honorowane są odrębne zaświadczenia Pracowni Serologicznych o 

grupie krwi; informacje na temat grupy krwi zawarte w szpitalnych kartach 

informacyjnych nie są akceptowane)  

 mocznik, kreatynina  badania wątrobowe (AlAT, AspAT, fosfataza alkaliczna, 

GGTP, bilirubina)  

 HBs antygen (w przypadku chorych nie szczepionych przeciwko WZW typu B)  

Anty-HCV  

 TSH, fT3, fT4  .................................................................................  

Krew na badania przed planowanym zabiegiem pobiera się w pokoju 

zabiegowym ambulatorium Szpitala w wyznaczonym przez lekarza terminie. 

Należy zgłosić się na czczo w godzinach 8.00- 9.00 bezpośrednio do pokoju 

zabiegowego okazując niniejszy dokument, będący jednocześnie skierowaniem 

na badania. 

 


