Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr134/2013 z dnia 10.06.2013

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU OPERACYJNEGO NA ODDZIALE
OKULISTYCZNYM
W dniu konsultacji anestezjologicznej na Izbie Przyjęć pacjent powinien dostarczyć:
1) Dowód osobisty.
2) Skierowanie na zabieg.
3) Aktualną dokumentację leczenia szpitalnego.
4) W przypadku leczenia specjalistycznego (np. kardiologicznego,
kardiochirurgicznego, neurologicznego, endokrynologicznego i in.) – aktualny
wynik konsultacji specjalistycznej i ostatnie wypisy z leczenia szpitalnego.
5) Jeśli pacjent miał wykonywane badanie RTG klatki piersiowej - opis badania
(dotyczy osób po 40 roku życia).
6) W przypadku dzieci – aktualną konsultację stomatologiczną i laryngologiczną
wykluczającą istnienie zębopochodnych ognisk zakażenia oraz ognisk
zakażenia w obrębie nosa, gardła i uszu.
7) Wszystkie zażywane leki, które pacjent stosuje w związku ze współistniejącymi
schorzeniami w oryginalnych opakowaniach.
8) W przypadku chorych na cukrzycę – Książeczkę chorego na cukrzycę.
9) W dniu przyjęcia pacjent nie może być przeziębiony – bez kataru, kaszlu i
opryszczki.
DODATKOWE INFORMACJE
1) Skierowanie na hospitalizację i operację wystawia lekarz okulista.
2) Weryfikacja uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych odbywa się w
systemie eWUŚ na podstawie numeru PESEL. Dokumenty potwierdzające
prawo do świadczeń:
 zgłoszenie do ubezpieczenia,
 zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń,
 imienny raport miesięczny RMUA,
 legitymacja ubezpieczeniowa,
 legitymacja rencisty/emeryta,
 decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
 inny dokument potwierdzający uprawnienia, np. odcinek renty lub
emerytury,
 Karta Polaka – tylko w stanach nagłych.
3) Przed operacją zaćmy pacjent powinien odstawić leki przeciwzakrzepowe:
 5 dni przed operacją odstawić: Acenocumarol, Sintrom,
 7 dni przed operacją odstawić: Clopitogrel, Plavix, Varvarin,
Varvin,Areplex, Clodix, Clogrel, Zylt,
 10-14 dni przed operacją odstawić: Ticlopidyna (Aclotin, Apo Clodin,
Ticlo, Ifapidin).

4) Odstawienie leków i włączenie Heparyny drobnocząsteczkowej podskórnie
odbywa się tylko i wyłącznie po konsultacji z lekarzem prowadzącym lub
rodzinnym.
5) Przed operacją witreoretinalną pacjent powinien odstawić leki
przeciwzakrzepowe:
 5 do 7 dni przed operacją odstawić: Aspiryna, Polopiryna, Acard, Polocard,
Acenocumarol, Sintrom, Clopitogrel, Plavix, Varvarin, Varvin,
 10 do 14 dni przed operacją odstawić: Ticlopidyna (Aclotin, Apo Clodin,
Ticlo, Ifapidin).
6) Odstawienie leków i włączenie Heparyny drobnocząsteczkowej podskórnie
odbywa się tylko i wyłącznie po konsultacji z lekarzem prowadzącym lub
rodzinnym.
7) W przypadku choroby lub koniecznej zmiany terminu prosimy o kontakt:
telefon (32) 251 38 26 lub (32) 358 12 46.
8) Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą:
 podpisane pojemniki/opakowania na produkty żywnościowe, które po
przyjęciu na oddział przechowuje się w lodówce, zgodnie z terminem
przydatności do spożycia,
 piżamę, bieliznę osobistą, pantofle, przybory toaletowe, sztućce, kubek.
9) Pacjent powinien zgłosić się do szpitala w należytym stanie higienicznym.
Kobiety nie powinny mieć pomalowanych paznokci.
10) W szpitalu istnieje możliwość pozostawienia rzeczy wartościowych
w depozycie, jednak ze względu na jego ograniczone możliwości prosimy
o ograniczenie zabieranych do szpitala rzeczy wartościowych do niezbędnego
minimum.
11) UWAGA!!! Informujemy, że współczesne techniki operacyjne w okulistyce,
pozwalają na opuszczenie szpitala kilka godzin po zabiegu operacyjnym.
Informujemy również, że zabieg nie zawsze odbywa się w dniu przyjęcia do
szpitala. O terminie wypisu decyduje Ordynator/Lekarz kierujący oddziałem na
podstawie stanu pacjenta. Prosimy o poinformowanie rodzin lub opiekunów
o możliwym wypisie ze szpitala w dniu operacji.
12) Z różnych przyczyn zabieg może się odbyć dopiero dnia następnego.
13) Niezgłoszenie się pacjenta w wyznaczonym dniu bez powiadomienia może
skutkować skreśleniem z listy oczekujących.
Termin ustalono zgodnie z listą oczekujących (tryb planowy/pilny) na:
……………….
Uwaga! Termin może ulec zmianie.
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