
                                                                                                                                                         
Wykaz badań do zabiegów operacyjnych 

U każdego Pacjenta:

• Zaświadczenie o szczepieniu przeciw zapaleniu wątroby typu B/ lub oświadczenie 
           o niewyrażeniu zgody na szczepienie przed operacją/ lub poziom przeciwciał anty Hbs

• Wypełniona Ankieta Anestezjologiczna 
• Wypełniony Wywiad Epidemiologiczny 
• Morfologia, sód, potas, glukoza, badanie ogólne moczu (ważne 4 tygodnie)
• Układ krzepnięcia - APTT, INR (ważne 4 tygodnie)
• Antygen-HBs, anty-HCV (ważne 4 tygodnie)
• EKG (ważne 4 tygodnie); konieczny jest wydruk EKG, może być bez opisu

U Pacjentów powyżej 60 r. ż. oraz młodszych z chorobami serca,  płuc 
lub z cukrzycą dodatkowo: 

 
• Kreatynina (ważne 4 tygodnie)
• RTG klatki piersiowej (ważne 1 rok)
• Echo serca (ważne 6 miesięcy)
• Konsultacja internisty/ kardiologa/ pulmonologa/ diabetologa – w zależności od 

rodzaju schorzeń współistniejących (ważne 3 miesiące)

Do operacji kręgosłupa (z wyjątkiem wertebroplastyki i mikrodyscektomii) 
lub endoprotez dodatkowo:

• Grupa krwi - wynik potwierdzony
• Echo serca (ważne 6 miesięcy) 
• Konsultacje: laryngologiczna, stomatologiczna, ginekologiczna, wykluczające 

istnienie ognisk zapalnych (ważne 3 miesiące)
• Wymaz z przedsionka nosa w kierunku kolonizacji gronkowcowej (ważny 4 tygodnie)

• Testy alergiczne w kierunku uczulenia na nikiel - badanie nie obowiązkowe, ale 
zalecane
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Uwagi:

• Respektowane są aktualne wyniki badań wykonane wcześniej w innych jednostkach: RTG 
stawów – 2 miesiące,  RTG płuc – 1 rok, analityki - 4 tygodnie (w przypadku osób 
obciążonych ostateczna decyzja należy do anestezjologa). 

• W trakcie wizyty w Poradni Anestezjologicznej przed zabiegiem operacyjnym mogą zostać 
zlecone dodatkowe konsultacje, badania obrazowe i analityczne, warunkujące ostateczną 
kwalifikację do zabiegu operacyjnego.

Ważne informacje dodatkowe:

• Po kwalifikacji lekarza prowadzącego każdy Pacjent powinien zapoznać się z dokumentacją 
konieczną do wypełnienia i dostarczenia do szpitala. Jest to możliwe na stronie internetowej 
szpitala Ortopedicum: www.ortopedicum.pl

• Konsultacje anestezjologiczne umawiane są pod numerem telefonu: 
• tel.  12 425 38 51  
• tel.  12 370 87 33

http://www.ortopedicum.pl/

