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ZABIEGI W ZNIECZULENIU OGÓLNYM 

 

Należy pamiętać, że Pacjent ostatecznie zostaje zakwalifikowany do zabiegu po szczegółowej 
rozmowie przeprowadzonej z naszym anestezjologiem. Konsultacja odbędzie się w dniu 
zabiegu. 

Zestaw badań, które pacjent powinien wykonać przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym: 

1. Morfologia krwi 

2. Jonogram: Na, K 

3. Koagulogram; APTT, PT/INR 
4. Badania biochemiczne: glukoza, mocznik, kreatynina, bilirubina 

5. Antygen HBS 

6. HCV- poziom przeciwciał 

7. Grupa krwi (oryginał badania) 

8. RTG klatki piersiowej (Jeżeli Posiada Pan/Pani aktualne badania prosimy zabrać ze 
sobą, ważność 3 miesięcy) 

9. EKG (Jeżeli posiada Pan/Pani aktualne badania prosimy zabrać ze sobą, ważność 3 

miesięcy) 
10. USG piersi z podziałem na tkankę tłuszczową i gruczołową (dotyczy tylko zabiegów w 

obrębie klatki piersiowej) 

11. USG brzucha z podziałem na powłoki brzuszne ( dotyczy tylko zabiegów w obrębie 
okolicy brzusznej) 

 
Szczepienie przeciw WZW zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia nie jest obowiązkowe. 
Jednak dla dobra pacjenta zalecamy wykonanie dwukrotnego szczepienia przeciwko WZW 
typu B. 

Wyniki badań prosimy zabrać ze sobą na dzień ustalonego zabiegu. 
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WSKAZÓWKI PRZED ZABIEGIEM W ZNIECZULENIU OGÓLNYM 

 

• Zapoznanie się z treścią zgody na wykonanie zabiegu w znieczuleniu ogólnym. 

• Wypełnienie ankiety przedoperacyjnej. 

• Wykonanie wszystkich badań zleconych przez lekarza prowadzącego. 

• Przesłanie kompletu badań (dwa tygodnie przed zabiegiem) na adres e-mail:             

plusmed.kielce2@gmail.com 

• W dniu zabiegu - kąpiel z użyciem mydła dezynfekującego. 

• Całkowity demakijaż. 

• Do zabiegu wymagana jest naturalna płytka paznokcia. 

• 6 godzin na czczo. 

• Prosimy o zabranie: bielizny na zmianę, szczoteczki i pasty do zębów oraz ręcznika. 

• Wymagana wpłata zaliczki (co najmniej dwa tygodnie przed zabiegiem). 
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