
Szanowna Pani / Szanowny Panie, 
 
  
Kilka ważnych informacji. 
 
Termin przyjęcia do szpitala został wyznaczony na …………………………………………..………………… r. 
 
Kryterium kwalifikacji i przyjęcia w tym dniu będą wyniki badań. Prawidłowe wyniki tych badań 
to mniejsze ryzyko okołooperacyjne, a co za tym idzie mniejsze prawdopodobieństwo 
powikłań! Każda operacja powinna być wykonana wtedy, gdy stan zdrowia pacjenta jest 
optymalny. 
Około 2-3 dni przed przyjęciem do szpitala proszę wykonać aktualne badania krwi: 
 

- gr krwi (2 wyniki) - na jednym z wyników musi być napisane "WYNIK POTWIERDZONY"; 
- APTT, PT, INR; 
- morfologia; 
- CRP; 
- potas, sód; 
- mocznik, kreatynina; 
- ASPAT, ALAT, bilirubina 

  
Może Pani je wykonać w specjalistycznej poradni chirurgicznej (konieczne skierowanie  
od lekarza rodzinnego do Poradni Chirurgicznej) lub we własnym zakresie w każdym 
laboratorium analitycznym. 
 
Zabieg odbędzie się w …………………………………………………………………………………………………………… . 
 
W tym dniu proszę zgłosić się na godz. …………………….… do rejestracji na czczo czyli bez jedzenia 
i picia od rana. Tam będzie Pani poinformowana o wszystkich dalszych instrukcjach.  
W tym dniu przeprowadzona będzie konsultacja anestezjologiczna i zabieg. Proszę zabrać  
ze sobą karty wypisowe (informacyjne) z poprzednich pobytów w szpitalu, ostatnie wyniki 
badań związane z przebytymi/obecnymi chorobami. Jeśli przyjmuje Pani jakiekolwiek leki  
na inne schorzenia - wskazane są wcześniej też konsultacje lekarzy specjalistów, którzy leczą 
Panią z powyższych powodów. Np.: choroby serca – konsultacja kardiologiczna, choroby płuc 
– konsultacja pulmonologiczna, choroby wątroby – konsultacja hepatologiczna  itp.  
W dniu przyjęcia na zabieg można rano popić niezbędne leki (nadciśnieniowe, lub inne, 
których przyjęcie uzgodniono wcześniej z lekarzem). 
 
W przebiegu przedoperacyjnym: 

- w przypadku schorzeń jamy ustnej, zębów, przyzębia – wskazana jest konsultacja 
stomatologiczna i zaświadczenie o braku schorzeń wpływających na bezpieczną intubację 
pacjenta podczas znieczulenia ogólnego; 

- wskazane jest też szczepienie przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby.  
Może Pan zgłosić się do Lekarza Rodzinnego, wykupić szczepionkę i zaszczepić się.  
Program standardowego szczepienia wygląda następująco: 0, 1 i 6 miesięcy, w takim 
przypadku już po 2 tygodniach po drugiej dawce ma Pan odporność na ok. 6 miesięcy.  
Droga "szybka" to: 0 i 2 tygodnie, ale należy pamiętać, że po 3 tygodniach od 1 dawki ma 



Pan tylko 3-miesięczną odporność i później należy odbyć pełną, standardową dawkę dla 
odporności długofalowej. Nie jest to szczepienie obowiązkowe w Polsce, więc może  
Pan złożyć deklaracje, że nie chce się Pan szczepić mając świadomość ryzyka infekcji; 

- jeśli przebyła Pani Covid-19 proszę podać lekarzowi kiedy miał miejsce potwierdzony test, 
jeśli była Pani szczepiona prosimy o przynieniesie dowodu szczepienia; 

- w przypadku przyjmowania leków rozrzedzających krew np.: Acard, Polocard, Aspirin, 
Sintrom, Acenocumarol, Warfin, Xarelto, Pradaxa, Eliquis lub innych, należy 10 dni przed 
planowaną operacją, skontaktować się z Lekarzem Rodzinnym lub lekarzem specjalistą, 
który przepisał w/w leki w celu podjęcia decyzji o sposobie odstawienia lub kontynuowania 
ich przyjmowania: 

- w przypadku przyjmowania leków na cukrzyce np: Metformina należy oznaczyć dodatkowo 
we krwi stężenie HbA1c i przy wartościach >8.5% odroczyć zabieg operacyjny.  
W innym przypadku doustne leki przeciwcukrzycowe odstawić na 2 doby przed operacją  
a poziom cukru regulować dietą. W przypadku stosowania insulinoterapii należy  
ją kontynuować. 

 
W załączniku przedstawiamy informacje o zabiegu. Proszę uważnie przeczytać te informacje, 
wypełnić wszystkie rubryki, datować w dniu czytania i podpisywania. Prosimy przynieść 
wypełniony druk w dniu przyjęcia do szpitala. Decydując się na zabieg, należy pamiętać,  
że po operacji Pana komfort życia może ulec zmianie nawet jeśli zabieg będzie przebiegał  
bez zdarzeń niepożądanych. W przypadku wystąpienia powikłań przebieg pooperacyjny może 
zakończyć się częściowym lub całkowitym inwalidztwem lub zgonem. 
 
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę pytać telefonicznie 601 365 926 i udzielę 
możliwie wyczerpujących odpowiedzi. Pytania, jeśli będą, proszę wpisać w odpowiednie 
rubryki druku zgody na zabieg. W miarę potrzeby służę informacją. 
 
  
Pozdrawiam serdecznie 
Prof. UM dr hab. n. med. Jacek Śmigielski 
 


