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Instrukcja przygotowania do zabiegu operacyjnego dla 

pacjentów Kliniki Urologii 

 
Proszę przeczytać poniższą instrukcję w celu odpowiedniego przygotowania do planowego leczenia 

operacyjnego w Klinice Urologii. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę skontaktować się 
z sekretariatem (tel. 52 36 55 306, 52 36 55 308) lub lekarzem kierującym na operację. 

Pacjent zgłasza się do Kliniki Urologii w dniu ……………………………………….o godzinie ……………………                  

na czczo (nie przyjmując żadnych płynów i pokarmów)  

Zalecenia przed przyjęciem do szpitala 

1) W okresie 14 dni przed planowaną operację proszę wykonać ekg, posiew moczu ,  

podstawowe badania laboratoryjne (morfologię, kreatyninę, mocznik, sód, potas, INR, APTT, grupę krwi x 2)  

oraz rtg płuc (pacjenci pow. 50r.ż) 

2) Wykonać konsultację w Poradni Anestezjologicznej (REJESTRACJA DO PORADNI – parter lub tel. 52 36 55 999), 

Anestezjolog przyjmuje na parterze szpitala gabinet nr 5;  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 

13.30. 

3)  Bezpośrednio po konsultacji anestezjologicznej proszę zgłosić się do sekretariatu Kliniki Urologii- celem 

weryfikacji wyników oraz potwierdzenia daty przyjęcia do szpitala. 

4) Proszę kontynuować przyjmowanie wszystkich swoich leków, szczególnie leków na nadciśnienie (również rano 

w dniu operacji – o ile lekarz nie zaleci inaczej). 

5) Jeśli przyjmuje Pan(i) leki przeciwkrzepliwe (Acenokumarol, Warfin, itp.) lub leki przeciwpłytkowe (np. Acard, 

Polocard, Plavix, itp.), proszę powiadomić o tym lekarza kierującego i skonsultować się z lekarzem 

prowadzącym terapię w/w lekami, gdyż konieczna będzie modyfikacja leczenia na 7 dni przed operacją. 

6) Jeśli przyjmuje Pan(i) leki doustne na cukrzycę (np. Metformax, Glucophage, Formetic, itp.), proszę 

powiadomić o tym lekarza kierującego lub skonsultować się z diabetologiem, gdyż konieczne jest odstawienie 

leczenia na 48 godzin przed operacją. 

7) Jeśli przed operacją wystąpi gorączka, przeziębienie lub inne objawy chorobowe – proszę skontaktować się z 

sekretariatem Kliniki Urologii lub lekarzem kierującym. 

8) Dzień przed operacją wieczorem proszę spożyć ostatni lekki posiłek. Ostatnie płyny może Pan(i) przyjmować 

do 6 godzin przed przyjściem do szpitala. 

W dniu przyjęcia do szpitala, celem planowego zabiegu operacyjnego, należy dostarczyć następujące 

dokumenty: 

1. DOWÓD osobisty 

2. WYNIKI BADAŃ laboratoryjnych  

3. GRUPA KRWI x  2  

4. EKG / RTG PŁUC 

5. KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA                         
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Zalecenia w dniu przyjęcia do szpitala 

I. Po przybyciu do szpitala proszę zgłosić się ze skierowaniem  

A. Do lekarza dyżurnego V piętro Klinika Urologii,  

B. Następnie do Rejestracji Przyjęć Planowych (parter), która mieści się przy Izbie Przyjęć.  

C. Po założeniu historii choroby należy bezzwłocznie udać się do Sekretariatu / Rejestracji / Kliniki Urologii. 

 

II. Przygotowanie 

1) Proszę zabrać ze sobą listę przyjmowanych leków lub opakowania tych leków. 

2) Jeśli choruje Pan(i) na cukrzycę i przyjmuje insulinę, proszę przyjąć swoją normalną dawkę w dniu 

poprzedzającym zabieg wieczorem, a rano w dniu operacji proszę nie przyjmować insuliny i innych leków 

przeciwcukrzycowych. 

3) Przed przyjściem do szpitala proszę zdjąć wszelką biżuterię, kolczyki, szkła kontaktowe. 

4) Proszę zostawić w domu rzeczy wartościowe. 

5) Proszę zabrać do szpitala wygodną, najlepiej dwuczęściową piżamę oraz ręcznik i przybory toaletowe. 

 

 

Informacja dla pacjentów Kliniki Urologii 

Pacjenci przyjmowani są do Kliniki Urologii w trybie planowym lub w przypadku zagrożenia życia w trybie ostrym. 

Pacjenci zakwalifikowani do leczenia w Klinice Urologii w trybie planowym wpisywani są do elektronicznego 

systemu chorych oczkujących na zabieg. Każdemu pacjentowi w dniu wpisania do kolejki oczekujących wyznaczany 

jest planowany termin przyjęcia do szpitala. Termin przyjęcia do szpitala może ulec zmianie, ponieważ w pierwszej 

kolejności hospitalizowani są pacjenci z chorobami nowotworowymi, a liczba leczonych zależy od limitów 

wyznaczonych przez NFZ. Czas oczekiwania na zabieg zależy od liczby pacjentów, którzy wybierali naszą Klinikę, jako 

miejsce leczenia swojej choroby. 

Każdy pacjent oczekujący na leczenie otrzymuje arkusz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi procedury 

przyjęcia do Kliniki oraz ankietę, którą należy wypełnić i dostarczyć wraz z innymi dokumentami w dniu przyjęcia. 

Każdy pacjent zakwalifikowany do leczenia w Klinice Urologii jest konsultowany przez naszego lekarza Urologa na 14 

dni przed przyjęciem do szpitala celem optymalizacji procesu leczenia. Termin konsultacji oraz termin przyjęcia do 

szpitala znajduje się na pierwszej stronie ankiety. 

 

 
 

 


