
str. 1 
 

 
Informacja dla Pacjentów kierowanych do Poradni Anestezjologicznej 

celem przygotowania do zabiegu operacyjnego planowego. 

Szanowni Państwo, 

Zabieg operacyjny wiąże się w większości przypadków z koniecznością wykonania znieczulenia tak, 
aby: 

 pacjent czuł się bezpiecznie oraz nie odczuwał lęku, bólu i innych nieprzyjemnych doznań 

 zespół operujący mógł bezpiecznie przeprowadzić zabieg. 

W tym celu poza kwalifikacją do operacji potrzebna jest ocena anestezjologiczna. Ma ona na celu 
sprawdzenie, w jakim stanie jest pacjent, jakie ryzyko niesie za sobą operacja i znieczulenie dla tego 
właśnie pacjenta. W tym celu anestezjolog musi wcześniej /minimum 24 godziny/ spotkać się z 
pacjentem, zbadać go, zaplanować i sprawdzić badania dodatkowe /analizy krwi, EKG itp./. Po tym 
anestezjolog wydaje Kartę Oceny Anestezjologicznej, która stanowi podstawę do przyjęcia do 
Oddziału zabiegowego i bezpieczne odbycie planowanego zabiegu. 

W Poradni Anestezjologicznej zwykle potrzebne są dwie wizyty: 

I. Zebranie wywiadu od chorego, badanie lekarskie, wydanie skierowań na badania 
dodatkowe. W trakcie tej wizyty potrzebne są wszelkie dane medyczne pacjenta /jakie leki 
przyjmuje, Karty Informacyjne z pobytów w szpitalu, ważne i „świeże” badania/. 

II. Podczas drugiej wizyty ustalane są: 

1. Ryzyko operacji i znieczulenia, zaplanowane działania związane z operacją /leki, dodatkowe 
badania itp./, 

2. Ustalony jest rodzaj znieczulenia i omówiony jego sposób a także przebieg pooperacyjny 
związany ze znieczuleniem. Odbierana jest od pacjenta zgoda na znieczulenie. Dokument ze 
wszystkimi tymi informacjami jest wręczany pacjentowi, jest on wymagany w celu przyjęcia 
do szpitala. 

III. Po wydaniu Karty Oceny Anestezjologicznej i Premedykacji, planowany zabieg powinien 
odbyć się w ciągu 7 dni. Jeśli Państwo planujecie inaczej, należy wówczas powiadomić 
lekarza/ oddział kierujący. 

Jeżeli Państwo z jakichkolwiek powodów rezygnujecie z usługi prosimy o informowanie lekarzy 
Oddziału kierującego na zabieg. 

Poradnia Anestezjologiczna jest czynna: poniedziałek, wtorek, środa czwartek w godzinach 
10:00-12:00 oraz w piątek w godzinach 12:00 – 14:00, w gabinecie 135 (budynek C szpitala, I 
piętro). Nie ma konieczności wcześniejszego zapisywania się. 

Istnieje możliwość konsultacji anestezjologicznej podczas jednej wizyty (szczególnie 
przyjezdni z daleka). Warunkiem jest dostarczenie aktualnych badań laboratoryjnych 
(ważnych do 7 dni), EKG oraz innych dokumentacji dotyczących współistniejących chorób. 

IV. Istotnym elementem konsultacji jest zapoznanie się z informatorem dotyczącym znieczuleń, 
ich zalet i wad. Zapoznanie się z nim pozwoli Państwu lepiej i szybciej podjąć decyzję w 
rozmowie z Anestezjologiem. Proszę także zadawać nurtujące Państwa pytania. 

Podczas konsultacji podpisujecie Państwo oświadczenie o zapoznaniu się z tym 
dokumentem. 
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Przed zabiegiem i konsultacja anestezjologiczną wskazane jest posiadanie wyników badań: 

1. RTG płuc z opisem – ważne 1 rok, 

2. EKG z ostatnich 3 miesięcy,  

3. badanie 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. 

Należy także przedstawić: 
5. listę przyjmowanych leków, 

6. zaświadczenie od stomatologa o sanacji jamy ustnej (usunięciu z jamy ustnej 
potencjalnych ognisk zakażenia), 

7. dotychczasową dokumentację medyczną,  

8. zaświadczenie o sczepieniu przeciwko WZW B,  

9. w przypadku chorób przewlekłych, zaświadczenie od internisty, endokrynologa, 
kardiologa, itd. o braku zastrzeżeń do operacji. 

Do szpitala pacjent przyjmowany jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza 
poradni 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.  

WAŻNE INFORMACJE: 

Niezwykle ważne jest odstawienie na 10 dni przed planowanym zabiegiem wszystkich leków 
zawierających pochodne kwasu acetylosalicylowego np. Acard, Aspirin, Polocard, Polopiryna.  

W dniu operacji na oddziale: 

 wg protokołu ERAS, stosuje się do zaleceń żywieniowych oddziału 

 rano, do godz. 6 przyjąć leki obniżające ciśnienie i nasercowe popijając je niewielką ilością 
wody, chyba że będzie zalecone inaczej 

 wykonać toaletę wg instrukcji zapewnienia czystości ciała przed planowanym zabiegiem 
operacyjnym – zabezpieczyć skórę krocza i pachwin maścią LINOMAG,  

 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 okołooperacyjny nie powinny malować ust i skóry wokół oczu, paznokcie u 
rąk i nóg pacjenta w czasie zabiegu powinny być pozbawione lakieru, 

 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z sekretariatem odpowiedniego oddziału: 
 Sekretariat Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Urazowo-Ortopedycznego 

tel.: 29 746 37 55 lub 29 746 37 11 w. 355  
 Sekretariat Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 

tel.: 29 746 37 43 lub 29 746 37 11 w. 256 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Ostrowi Mazowieckiej 


