INFORMACJA DLA PACJENTÓW O PRZYGOTOWANIU DO OPERACJI HIFU
Niezbędne konsultacje i badania:
• wyniki badań urologicznych: PSA, TRUS, MR, hist-pat
• EKG i opinia kardiologa dotycząca ew. przeciwwskazań do zabiegu w znieczuleniu ogólnym
• RTG płuc ( ważne przez 2 lata ),
• badania laboratoryjnych: grupa krwi ( oryginał ), morfologia krwi z płytkami, antygen Hbs,
przeciwciała anty-HCV, APTT, INR, glukoza, sód, potas, kreatynina.
•
innych badań i konsultacji ( jeśli zostały zlecone przez urologa lub anestezjologa ).
Po wykonaniu w/w badań prosimy o kontakt i ustalenie terminu konsultacji anestezjologicznej
Zażywanie leku zmieniającego krzepliwość krwi należy zgłosić urologowi i anestezjologowi najpóźniej na
10 dni przed zabiegiem! Stosowanie leków przeciwkrzepliwych bez może skutkować czasową
dyskwalifikacją z operacji. Leków tych nie wolno odstawiać bez konsultacji z lekarzem!
Przygotowanie w dniu poprzedzającym operację:
• śniadanie – normalne,
• obiad - zupa lekkostrawna do 13.00,
• po obiedzie dieta ścisła, można pić wodę do 22.00,
• od godziny 15 należy pić lek oczyszczający jelito Fortrans, co godzinę pić 1 litr ( łącznie 4 litry )
Postępowanie w dniu zabiegu:
• dieta ścisła ( nie jeść ani nie pić ),
• przyjąć leki stosowane codziennie
Do szpitala należy zabrać ze sobą:
• dokument tożsamości,
• potwierdzenie przelewu,
• insuliny i leki zażywane na stałe,
• dotychczasową dokumentację medyczną,
• wyniki zleconych badań i konsultacji,
• rzeczy osobiste ( 2 wygodne piżamy, co najmniej 2 komplety bielizny, porannik, przybory
toaletowe, obuwie antypoślizgowe )
• dobrą książkę, gazetę lub sprzęt do słuchania muzyki
Operacje najczęściej wykonywane są w dniu przyjęcia do Szpitala. Na życzenie pacjenta możliwe jest
wcześniejsze przyjęcie.
Przez 24 godz. po zabiegu nie wolno spożywać alkoholu, prowadzić pojazdów mechanicznych, ani
podejmować ważnych życiowo decyzji.
Po hospitalizacji trwającej od 2 do 4 dni pacjent może powrócić do domu w towarzystwie opiekuna.
Planowa wizyta kontrolna odbywa się 3 miesiące po zabiegu. W razie konieczności wizyty kontrolne
przez 14 dni po zabiegu są bezpłatne.
Opłaty:
Ustaloną opłatę za zabieg należy przelać, 30 dni przed zabiegiem na konto:
PKO BP 18 1020 5011 0000 9002 0213 8048
SWIFT: BPKOPLPW
Eskulap bis s.c. Ewa Molska Stanisław Molski, ul Koperkowa 2, 86-031 Osielsko
Umawianie terminu zabiegów: tel. 52 32 65 896 w godz. 9 -21
lub email: hospitalizacja@szpitaleskulap.pl
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