
 

 

Informacje dla pacjenta przygotowującego się do zabiegów w 

„Szpitalu Jednego Dnia BOMED” 

 
 

 

•Pacjent kwalifikowany jest do zabiegu przez lekarzy różnych specjalności  

 (w zależności od rodzaju zabiegu) i anestezjologa. 

•Lekarz kwalifikujący przedstawia pacjentowi:  

 cel leczenia, metodę operacji i sposób znieczulenia. 

•Pacjent wstępnie zakwalifikowany otrzymuje zlecenie na badania laboratoryjne i inne  (np. usg) 

niezbędne do dalszej kwalifikacji i wybrania metody znieczulenia. Badania krwi wykonywane są na 

miejscu. Należy pamiętać o zgłaszaniu się na wszelkiego rodzaju   badania laboratoryjne ("z krwi"), 

do usg jamy brzusznej, urografii na czczo w godzinach    

 uzgodnionych w rejestracji. 

•Zalecane jest, aby pacjent planujący zabieg operacyjny wykonał serię szczepień przeciw     

 WZW typu "B". 

•W przypadku występowania schorzeń przewlekłych typu cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby 

serca, płuc, choroby nerek, wątroby, tarczycy, układu nerwowego lub innych należy poprosić 

lekarza prowadzącego (specjalistę czy lekarza rodzinnego) o wydanie zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań do zabiegu. 

W dniu zgłoszenia się do zabiegu operacyjnego pacjent proszony jest o dostarczenie: 

•Wyników badań laboratoryjnych ( morfologia, Aptt, INR wskaźnik, glukoza elektrolity, kreatynina 

- jeżeli nie były wykonywane w Laboratorium BOMED ) 

•Ewentualnych zaświadczeń od lekarza prowadzącego (specjalisty, rodzinnego) o braku 

przeciwwskazań do zabiegu. 

•Dowodu Tożsamości. 

•W dniu zabiegu pacjent musi być na czczo (nie może jeść, pić, a także żuć gumy), ale musi przyjąć 

wszystkie zażywane leki zwłaszcza na nadciśnienie popijając je niewielką ilością wody. 

•Pacjent powinien zgłosić się do zabiegu czysty, wykąpany. 

•Należy zmyć makijaż i lakier do paznokci. 

•Zgłosić się na około 1-2 godzinę przed planowanym zabiegiem - szczegóły przekaże koordynator 

Bloku Operacyjnego BOMED 

•Zabrać ze sobą piżamę lub koszulę nocną, kapcie i środki higieny osobistej oraz jednorazową nową 

maszynkę do golenia. 

•Należy wstrzymać się od palenia tytoniu tak wcześniej jak to tylko możliwe. 

•W dniu zabiegu po znieczuleniu nie można prowadzić pojazdów, obsługiwać skomplikowanych 

urządzeń, podejmować ważnych życiowych decyzji. 

•W dniu wypisu pacjent musi mieć zapewniony transport do domu. 


