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KARTA PRZYGOTOWANIA DO ZABIEGU wersja nr 2/2017 

 

1. Jak przygotować się do zabiegu i pobytu w naszym szpitalu?  

Wszyscy pacjenci zgłaszający się do naszego szpitala na zabieg operacyjny , proszeni są o przestrzeganie 

następujących zasad: 

- Pacjent zobowiązany jest wykonać badania laboratoryjne przed zabiegiem w ustalonym terminie przez lekarza 

prowadzącego lub recepcję Oddziału Chirurgii Krótkoterminowej. Badania można wykonać na podstawie 

skierowania na zabieg w placówce Epione Katowice , ul Piotrowicka 68.  

W przypadku wykonania badań w innej placówce pacjent zobowiązany jest dostarczyć aktualne  

( nie starsze niż 7 dni) wyniki badań w dniu przyjęcia do szpitala. 

 Badania powinny być wykonane na czczo. 

 W przypadku znieczulenia ogólnego : Morfologia , INR, APTT, Sód, Potas, Antygen HBS i inne do 

decyzji lekarza prowadzącego.. 

 Pacjent powinien przybyć do szpitala punktualnie , w terminie ustalonym w trakcie wizyty kwalifikacyjnej 

lub podanym przez pracownika recepcji szpitala. 

 Pacjenci, proszeni są o przybycie do szpitala na czczo (niezależnie od rodzaju planowanego znieczulenia). 

 W przypadku znieczulenia ogólnego 6 godzin przed zabiegiem nie jeść, 6 godzin przed zabiegiem nie pić, 

nie palić w dniu zabiegu, nie żuć gumy,nie pić alkoholu. 

W W indywidualnych przypadkach na polecenie lekarza możliwe są inne tryby postępowania: 

 Pacjent zawsze przed zabiegiem operacyjnym powinien się wykąpać, zdjąć biżuterię, usunąć lakier z 

paznokci , nie stosować makijażu, zważyć się , założyć wygodne ubranie. 

 Wszelkie niepokojące objawy infekcji , np. kaszel , katar , temperatura czy nawet złe samopoczucie 

powinny być zgłoszone przed zabiegiem lekarzowi. 

 Leki przyjmowane na stałe należy przyjąć popijając niewielką ilością wody zachowując minimum 3 

godzinny odstęp od planowanej godziny przyjęcia. Konieczność przyjęcia leków skonsultować z lekarzem 

 Należy poinformować lekarza o zmianach w stanie zdrowia , jakie zaszły od ostatniej rozmowy z 

lekarzem. przed przyjęciem do szpitala. 

 W przypadku stosowania leków takich jak :kwas acetylosalicylowy, Acard, Polocard, Heparyna ,Heparyna 

drobnocząsteczkowa, Warfaryna, Acenocumarol postępowanie proszę ustalić z lekarzem kwalifikującym 

do zabiegu 
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2.Należy zabrać ze sobą do szpitala: 

 dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z przyjęciem do szpitala (dowód osobisty 

lub paszport lub prawo jazdy , karta NFZ), 

 w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy - NIP pracodawcy, 

 wszystkie posiadane wyniki badań, zdjęcia RTG itp., karty wypisowe i inne dokumenty medyczne,  

 konieczne jest zabranie ze sobą do szpitala: przyborów toaletowych, pantofli, pidżamy .W przypadku 

planowanego znieczulenia przewodowego sugerujemy zaopatrzenie się w 1 sztukę Pampersa. 

 prosimy nie zabierać ze sobą pieniędzy oraz biżuterii. 

3. Po zabiegu : 

- Po zabiegach w znieczuleniu ogólnym konieczne jest odebranie pacjenta z Oddziału przez osobę pełnoletnią i 

zapewnienie transportu . 

-Przez 24 godziny od znieczulenia ogólnego nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych. 

-- W karcie informacyjnej zawarte są także podstawowe informacje dotyczące sposobu postępowania 

pooperacyjnego: poruszania się, diety oraz terminu kontroli lekarskiej czy terminu zgłoszenia się na zdjęcie szwów. 

W związku z tym należy: 

1. zgłaszać się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach, unikać wysiłku fizycznego, oraz 

gwałtownych ruchów 

2. bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarskich 

3. przestrzegać zakazu zdejmowania , lub manipulacji przy opatrunkach 

4. zgłaszać wszelkie niepokojące objawy 

 Wszystkie informacje zawarte w karcie informacyjnej są bardzo ważne i istotne dla dalszego procesu 

leczenia, dlatego bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego dokumentu przed wyjściem ze 

szpitala i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do informacji tam zawartych, o skonsultowanie się 

jeszcze raz z personelem medycznym naszego szpitala. 

W celu możliwości upoważnienia osoby bliskiej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i udostępnieniu 

dokumentacji medycznej należy przygotować dane osoby ,którą chcemy upoważnić :imię i nazwisko ,numer 

pesel,adres i numer telefonu. 

Zapoznałem /łam się i zrozumiałem /łam zawarte w tej karcie informacje. 

Uzupełniono o informacje istotne. …............................................................................................... 

data i podpis pacjenta 
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