
PRZYGOTOWANIE PACJENTA
DO ZABIEGU

Przed każdym zabiegiem wymagającym znieczulenia ogólnego Pacjent powinien mieć
wykonane aktualne badania krwi. Aktualne czyli nie starsze niż 2-3 tygodnie. Dokładny zakres
wykonywanych badań przekaże Państwu lekarz prowadzący, który dobierze najlepszy panel do
aktualnego stanu Pacjenta.

W niektórych przypadkach lekarz prowadzący skieruje Państwa z Pacjentem na badanie
kardiologiczne u lekarza specjalisty. Na takie badanie zawsze zostaną skierowani Pacjenci
geriatryczni oraz Pacjenci ras predysponowanych do chorób serca.

Wykonanie badania krwi, a w niektórych przypadkach badania kardiologicznego przed
zabiegiem jest obowiązkowe. Jedynym wyjątkiem są zabiegi wykonywane w trybie pilnym,
ratujące życie Pacjenta.

Pacjent przed ustalonym wykonywanym zabiegiem powinien być 4/8/12/24 h na czczo.
Dokładny czas określi lekarz dobierając go do Pacjenta oraz do rodzaju wykonywanego
zabiegu.

Wodę należy odstawić 2/4/6 h przed zabiegiem. Dokładny czas określi lekarz dobierając go
do Pacjenta oraz do rodzaju wykonywanego zabiegu.

W przypadku Pacjenta posiadającego choroby ogólno-ustrojowe prosimy o poinformowanie
lekarza prowadzącego o zaistniałym fakcie. Lekarz przekaże Państwu w jaki sposób i kiedy
dokładnie podać Pacjentowi przyjmowane leki.

Leki przyjmowane na stałe przez Pacjenta bardzo prosimy zabrać ze sobą w dniu zabiegu i
przekazać je lekarzowi prowadzącemu. Prosimy o przekazanie również rozpiski odnośnie godzin
podawania danych leków.

W dniu zabiegu nie jest wskazany wysiłek fizyczny.

Prosimy o poinformowanie lekarza prowadzącego jeśli w ostatnim czasie wystąpiły:
Biegunka/wymioty
Drżenia mięśni/zesztywnienia
Utrata świadomości/ataki padaczkowe
Chrypka/odkrztuszanie/kaszel
Duszności

Przed zabiegiem Pacjentowi zostanie założone dojście dożylne (wenflon), które wymaga
ogolenia części łapki Pacjenta



Przed zabiegiem Pacjentowi zostanie założone dojście dożylne (wenflon), które wymaga
ogolenia części łapki Pacjenta

Pole operacyjne (czyli miejsce, które będzie operowane) zostanie wygolone dlatego bardzo
prosimy by nie kąpać Pacjenta już 3 dni przed planowanym zabiegiem.

Prosimy o przygotowanie historii poprzednich znieczuleń do wglądu dla lekarza prowadzącego.

W dniu zabiegu, tuż przed znieczuleniem ogólnym, Pacjent zostanie jeszcze raz przebadany.
Lekarz prowadzący sprawdzi, czy danego dnia nie mamy żadnych przeciwskazań do zabiegu,
czy Pacjent czuje się dobrze, nie ma gorączki. W przypadku jakichkolwiek niepokojących
objawów zabieg, ze względu na dobro Pacjenta, może zostać odroczony.


