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Nasza placówka zajmuje się leczeniem operacyjnym głównie krótkoterminowym. Dla 

bezpiecznego i komfortowego przeprowadzania zabiegów konieczne jest rzetelne 

przygotowanie pacjentów przed przyjęciem na oddział. Z tego powodu konieczne jest 

bezwzględne zastosowanie się do poniższych zaleceń: 

1. Pobieranie leków:  

 pacjenci pobierający leki ze względu na choroby przewlekłe, powinni                       

je zażywać przez cały czas, (również w dniu zabiegu rano, popijając niewielką 

ilością wody), za wyjątkiem leków obniżających krzepliwość krwi oraz leków, 

które odstawił lekarz prowadzący lub anestezjolog. Poniżej przedstawiamy 

najpopularniejsze leki z tej grupy; 

 

Acard 

Acesan 

Aclotin 

Alka Seltzer 

Alkaprim 

Apo-Clodin 

Areplex 

Asaltec 

 

Ascodan 

Aspimag 

Aspiryna 

Asprocard 

Asprocol 

Bestpiryn 

Calcipiryna 

Cardiofil 

 

Clopidix 

Doloprim  

Encopirin 

Etopiryna 

Iclopid 

Ifapidin 

Iscover 

Klopidogrel 

 

Kopiryna 

Plavix 

Polocard 

Polopiryna 

Proficar 

Scorbolamid 

Ticlid 

Ticlo 

 

Ticlopidyna 

Ticloratio 

Upsarin 

V-piryna 

Xarelto 

Zylt 

 

O odstawieniu w/w leków w każdym przypadku indywidualnie decyduje lekarz operator                   

i lekarz anestezjolog (pacjent otrzyma informację telefonicznie).   

 przy pobieraniu leków, które wymagają kontroli wskaźnika INR                             

np. Syncumar, Acenocumarol, Sintrom, konieczna jest bezwzględnie 

konsultacja z lekarzem prowadzącym co najmniej 10 dni przed zabiegiem 

operacyjnym; 

 leki przeciwbólowe mogą również obniżać krzepliwość krwi; bezpiecznie 

można używać leków: Apap, Paracetamol, Efferalgan codeine, Tramal, Gripex. 

W dniu zabiegu nie przyjmować doustnych leków przeciwcukrzycowych. 

Metformax, Formetic, Siofor, Metfogamma, Glucophage, Avamina  odstawić 48 godz. przed 

zabiegiem. 

 

2. Miesiąc przed planowanym zabiegiem należy odstawić leki antykoncepcyjne oraz 

hormonalną terapie zastępczą. 

 

3. Przygotowanie pola operacyjnego: 

 ze względu na higieniczne warunki przeprowadzania zabiegu, pacjent powinien 

zgłosić się wykąpany, ze świeżo umytą głową, ubrany w czyste, przewiewne 

ubranie; 

 w dniu zbiegu pielęgniarka usuwa owłosienie z okolicy miejsca operowanego 

 

4. Makijaż i biżuteria: 

 do każdego zabiegu operacyjnego musi być zdjęta biżuteria, dlatego najlepiej nie 

zabierać jej na oddział; 

 przed zabiegiem należy usunąć lakier z paznokci, niedopuszczalne są również 

sztuczne paznokcie; 

 

5. Do zabiegów obowiązuje zakaz makijażu. 
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6. Zapewnić sobie opiekę odpowiedzialnej osoby dorosłej przez następne 24 godziny po 

znieczuleniu i opuszczeniu szpitala (jeżeli pobyt na oddziale nie przekraczał                      

12 godzin); 

 

7. Powstrzymać się od prowadzenia jakichkolwiek pojazdów i obsługi urządzeń 

mechanicznych 24 godziny po znieczuleniu; 

 

8. Wymagania przy przyjęciu na oddział: 

 dowód tożsamości; 

 pantofle, piżama, bielizna na zmianę,  

 wykaz leków przyjmowanych w domu,  

 kule oraz inne zaopatrzenie ortopedyczne w porozumieniu z lekarzem 

prowadzącym przy operacjach ortopedycznych (używany sprzęt ortopedyczny  

przed przyniesieniem na oddział należy dokładnie umyć) 

 zdjęcia rtg oraz wyniki innych badań diagnostycznych związanych z procesem 

leczenia; 

 

9. W dniu przyjęcia do szpitala dzieciom poniżej 18 roku życia musi towarzyszyć jeden 

z rodziców lub opiekun prawny; 

 

10. Na oddziale obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu. 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy tekst przeczytałem/lub został mi przeczytany ze zrozumieniem. 

 

 

 

 

                                                                               …………………………………………… 
                                                                                                                               Data i podpis pacjent a- imieniem i nazwiskiem 

 

 
 


