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INFORMACJA DLA PACJENTA 

 

PRZYGOTOWANIE PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM 

PRZEPUKLINY 

 

 

1. Wieczorem na dzień przed zabiegiem oraz rano w dniu zabiegu należy wykonać lewatywę. 

2. Rano w dniu zabiegu należy ogolić z owłosienia obszar skóry sąsiadujący z miejscem operacji. 

3. Leki stosowane stale należy zażyć w dniu zabiegu zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. 

Przez 7 dni przed operacją nie należy stosować leków: Polopiryna, Aspiryna, Acard, Polocard ani 

innych leków przeciwkrzepliwych po wcześniejszym uzgodnieniu czy jest to możliwe z lekarzem, 

który je zlecił. 

4. Na zabieg prosimy zabrać: 

a.  Zaświadczenie o szczepieniu przeciw żółtaczce typu B (WZW typy B) 

b.  Dowód osobisty 

c. Wyniki badań laboratoryjnych: 

 morfologia, cukier, APTT, wskaźnik protrombinowy, elektrolity 

 

5. Ostatni posiłek przed zabiegiem należy spożyć najpóźniej do godziny 18.00 w dniu 

poprzedzającym zabieg. 

6. W dniu zabiegu operacyjnego nie wolno nic jeść ani pić. 

7. Prosimy o zabranie własnej piżamy i pantofli w celu przebrania się do zabiegu. 

 

 

 

 

........./........./..........     ……………...................................................... 

            data                     czytelny podpis  Pacjenta 
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INFORMACJA DLA PACJENTA 

 

ZALECENIA DLA PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZABIEGU OPERACYJNYM 

PRZEPUKLINY 

 

 

1. Po zabiegu należy zachować oszczędny tryb życia ze względu na proces gojenia się rany. 

2. Ranę należy utrzymać w szczególnej czystości. 

3. Opatrunek na ranie trzeba zmieniać codziennie. 

4. Należy dokładnie myć ręce przed przystąpieniem do zmiany opatrunku. 

5. Ranę należy przemywać wodą utlenioną lub innymi środkami zaleconymi przez lekarza.  

6. Nie wolno moczyć rany. 

7. W okresie rekonwalescencji należy przyjmować leki zgodnie z zaleceniami lekarza. 

8. Należy zgłosić się na zdjęcie szwów zgodnie z terminem ustalonym przez lekarza. 

9. Należy zgłaszać się na badania kontrolne zgodnie z zaleceniami lekarza. 

10. Kontrola pooperacyjna jest 1 tydzień po zabiegu – chyba że zalecenia lekarza są inne. 

11. Po zabiegu należy stosować dietę zgodnie z zaleceniami lekarza. 

12. Należy informować Klinikę oraz lekarza o stanie zdrowia. 

13. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy natychmiast zgłosić się do lekarza 

prowadzącego.  
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