Szpital ETERMED sp. z o.o.
SZPITAL CHIRURGII JEDNEGO DNIA
80-822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk 10
NIP 583-33-99-158
Telefon: (58) 320-26-00
www.1dayclinic.pl

Wydanie: 16.07.2020 r.

INFORMACJE DLA PACJENTA PRZED ZABIEGIEM
OKULISTYCZNYM:
Imię i Nazwisko: …........................................................................................................
Data ustalonego zabiegu: …..........................................................................................
Rodzaj zabiegu operacyjnego: …...................................................................................
Koszt procedury medycznej:..........................................................................................
Lekarz prowadzący.................................................. tel. kontaktowy.............................
Formy płatności:
1) Przelew: Szpital ETERMED sp. z o.o.
ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk
Nr konta bankowego PEKAO SA: PL 08 1240 1268 1111 0011 0001 8791
kod SWIFT: PKOP PL PW

(najpóźniej 7 dni przed planowanym zabiegiem)

Uwagi dla pacjenta

tak

nie

Do szpitala proszę zgłosić się na czczo
Proszę przyjąć swoje leki przed przyjściem do szpitala (oprócz leków
p/cukrzycowych)
Proszę przynieść swoje przyjmowane leki do szpitala
Proszę aplikować zlecone przez lekarza operującego krople do oka
operowanego 2 dni przed zabiegiem
Jeśli Pacjent stosuje krople przeciwjaskrowe, nie wolno ich odstawić
Proszę przynieść wyniki i opisy zaleconych badań
Proszę przynieść posiadaną dokumentację medyczną odnośnie chorób
przewlekłych i uczuleń oraz karty informacyjne z pobytów w szpitalach
Proszę przynieść zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku
przeciwwskazań do zabiegu w znieczuleniu miejscowym/ogólnym
Po konsultacji z lekarzem prowadzącym odstawić na 5 dni przed operacją
leki: Aspiryna, Acard, Acesan, Polopiryna.
Pacjenci przyjmujący leki z grupy antagonistów wit. K (np.Sintrom,
Warfaryna, Acenokumarol) po konsultacji z lekarzem prowadzącym
powinni odstawić w/w leki na 5 dni przed operacją i w tym czasie
przyjmować zastrzyki z heparyny drobnocząsteczkowej. UWAGA: Rano
w dniu operacji proszę nie wykonywać zastrzyku z heparyny
drobnocząsteczkowej (Clexan, Fraksyparyna), zastrzyk ten należy zrobić
tego dnia wieczorem.
Pakiet badań laboratoryjnych przed zabiegiem okulistycznym (Morfologię,
glukozę, OB, Na, K, INR, Kreatyninę) - wyniki proszę okazać lekarzowi
prowadzącemu. Pakiet można nabyć:
https://sklep.etermed.pl/produkt/pakiet-przed-zabiegiem-okulistycznym/
W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z lekarzem prowadzącym/kierującym.
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1 DZIEŃ PRZED ZABIEGIEM:
1. Kąpiel całego ciała oraz mycie włosów.
W DNIU ZABIEGU:
1. Pacjent pozostaje na czczo przez minimum 6 godzin przed operacją (nie jeść śniadania,
przyjmowane leki popić minimalną ilością wody).
Pacjenci, którzy mają termin zgłoszenia się do szpitala po godz. 12:00 mogą do godz. 8:00 rano
zjeść śniadanie i potem pozostają na czczo.
2. Należy przyjąć przewlekle stosowane leki internistyczne wg ustalonego z anestezjologiem
schematu oraz zabrać stosowane leki ze sobą do szpitala.
3. Prosimy o zgłoszenie się na operację bez makijażu, pomalowanych paznokci i biżuterii.
4. Przez okres 6 tygodni po operacji prosimy nie planować podróży, pobytów w sanatoriach,
ważnych zadań w pracy, innych zabiegów i jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych (w tym
rehabilitacyjnych), oraz ważnych uroczystości – w tym okresie obowiązuje całkowity zakaz picia
alkoholu.
NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:
1. Wyniki badań krwi.

2. Zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego.
3. Zaświadczenie od lekarza stomatologa o braku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego.
4. Karty informacyjne z pobytów w szpitalach.
5. Listę przyjmowanych leków.
6. Jeśli pacjent leczy się przewlekle w poradniach specjalistycznych np. kardiologicznej,
diabetologicznej, endokrynologicznej, dermatologicznej, onkologicznej i laryngologicznej –
proszony jest o dostarczenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego.
7. Jeżeli pacjent ma stany zapalne w obrębie nosa, uszu lub zatok konieczne jest
zaświadczenie od lekarza laryngologa o wykluczeniu ognisk infekcji.

