
 
ZALECENIA DLA PACJENTA  

ZAKWALIFIKOWANEGO DO ZABIEGU ENDOPROTEZOPLASTYKI 
STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO 

 
Na 14 dni przed zabiegiem operacyjnym zalecane jest odbycie konsultacji u lekarza 
anestezjologa. W przypadkach uzasadnionych (np. ze względu na znaczącą odległość 
miejsca zamieszkania od szpitala powyżej 100 km) konsultacja odbywa się w dniu 
przyjęcia do szpitala.  
 

Przed zabiegiem i konsultacją kwalifikacyjną – anestezjologiczną 

wskazane jest posiadanie wyników badań: 

1. RTG płuc z opisem – ważne 1 rok, 
2. EKG z ostatnich 3 miesięcy, 
3. badania krwi: 

- grupa krwi, 
- morfologia, CRP, 
- układ krzepnięcia: PT, APTT, INR, 
- sód, potas, glukoza, białko całkowite, mocznik kreatynina, 
- FT3, FT4, TSH – w przypadku chorób tarczycy, 

4. ogólne badanie moczu. 
5. Wydruk badania mikrobiologicznego – wymaz z przedsionka nosa w kierunku 

nosicielstwa Staphylococcus aureus MSSA/MRSA. 
 
Należy także przedstawić: 

6. listę przyjmowanych leków, 
7. zaświadczenie od stomatologa o sanacji jamy ustnej (usunięciu z jamy ustnej 

potencjalnych ognisk zakażenia), 
8. dotychczasową dokumentację medyczną, 
9. w przypadku chorób przewlekłych, zaświadczenie od internisty, endokrynologa, 

kardiologa, itd. o aktualnym stanie leczenia choroby. 
 

Do szpitala pacjent przyjmowany jest na podstawie skierowania wystawionego przez 
lekarza poradni lub lekarza rodzinnego. Zalecenia dla pacjenta nie stanowią 
skierowania na badania.  

Ważne! Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza, który nie 
jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, np. przez lekarza w gabinecie prywatnym. 
 
Zapisanie się do kolejki oczekujących na zabieg endoprotezoplastyki wiąże się                         
z przekazaniem oryginału skierowania do sekretariatu Oddziału Urazowo-
Ortopedycznego.  
 
W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia w oddziale szpitalnym, 
a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań 
diagnostycznych leży po stronie szpitala.  
 

14 dni przed operacją odbywa się wizyta u anestezjologa. Do konsultacji niezbędne 

są dokumenty, o których mowa w punktach 1 – 9. 

Poradnia Anestezjologiczna jest czynna: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 

godzinach: 10:00 – 12:00 oraz piątek w godzinach 12:00 – 14:00, w gab. nr 135 

(budynek C szpitala, I piętro). Do poradni nożna zarejestrować się osobiście, przez 

osoby trzecie lub telefonicznie 29 746 37 62. 

 



 

WAŻNE INFORMACJE: 

Niezwykle ważne jest odstawienie na 10 dni przed planowanym zabiegiem wszystkich 

leków zawierających pochodne kwasu acetylosalicylowego np. Acard, Aspirin, 

Polocard, Polopiryna.  
 

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do szpitala: 

 skierowanie do szpitala 

 dowód osobisty 

 dokument potwierdzający ubezpieczenie (ZUS RMUA, legitymacja emeryta/rencisty) 

– niezbędne w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ 

 dokumentacja medyczna (badania, RTG, kwalifikacja anestezjologa, specjalisty). 
 

Do szpitala należy zabrać ze sobą: 

 przybory toaletowe, 

 bieliznę osobistą, bawełniane majtki bez nogawki, koszule nocne / piżamy, szlafrok 

 krótkie spodenki, bawełnianą koszulkę, 

 stabilne obuwie sportowe (np. sandały, crocsy, adidasy), 

 komplet kul łokciowych, 

 niegazowaną wodę mineralną, 

 leki (jeśli pacjent przyjmuje) w oryginalnych opakowaniach, 

 insulinę, peny i glukometr (jeśli pacjent choruje na cukrzycę insulinozależną), 

 po zabiegu wskazane pończochy przeciwżylakowe (z IIº kompresji, po wcześniejszym 

wymierzeniu kończyny). 

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pieniądze posiadane 

przez pacjenta. 
 

W przeddzień operacji – pobyt na oddziale: 
 

 ostatnim pełnym posiłkiem jest kolacja w dniu poprzedzającym zabieg,  

 do godz. 24 należy przyjmować doustnie płyny niegazowane i słabo słodzone ok.1,5l, 

 pacjent otrzymuje wskazówki/ instrukcję zapewnienia czystości ciała przed 

planowanym zabiegiem operacyjnym. 
 

W dniu operacji – na oddziale: 

 w dniu zabiegu pacjent może przyjmować płyny nie gazowane, słodzone do 

objętości do 400ml 

 pacjenci operowani w godzinach południowych i popołudniowych mogą zjeść 

lekkie śniadanie, 

 wykonać toaletę wg instrukcji zapewnienia czystości ciała przed planowanym 

zabiegiem operacyjnym, 

 przebrać się w koszulę operacyjną, 

 na okres zabiegu należy zdjąć wszystkie metalowe ozdoby – obrączki, pierścionki, 

kolczyki, bransolety, naszyjniki, spinki do włosów, itd., 

 wyjąć/usunąć sztuczne protezy zębowe, okulary, szkła kontaktowe, 

 kobiety w okresie okołooperacyjnym nie powinny malować ust i skóry wokół oczu, 

paznokcie u rak i nóg pacjenta w czasie zabiegu powinny być pozbawione lakieru, 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z sekretariatem Oddziału Urazowo-

Ortopedycznego tel.: (29) 746 37 11 w. 355. 

Jeżeli Państwo z jakichkolwiek powodów rezygnujecie z usługi prosimy o kontakt 

z Sekretariatem.   

 
Kierownik  

Oddział Urazowo – Ortopedycznego dr hab. n. med. Artur Stolarczyk 


