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INFORMACJA DLA PACJENTA PRZEWIDZIANEGO DO KONSULTACJI
ANESTEZJOLOGICZNEJ PRZED PLANOWYM ZABIEGIEM
OPERACYJNYM LUB DIAGNOSTYCZNYM

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego
Pacjent kwalifikowany jest do leczenia operacyjnego przez lekarza oddziału zabiegowego.
Kwalifikacja odbywa się w Izbie Przyjęć NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie
Sp. z o.o przy ul. Cichej 1 w Dzierżoniowie (budynek B).
Ustalenie terminu przyjęcia
Podczas kwalifikacji lekarz oddziału zabiegowego w porozumieniu z pacjentem planuje termin
przyjęcia do szpitala i wystawia skierowanie na konsultację anestezjologiczną. Na skierowaniu
do szpitala zostanie zapisany termin przyjęcia, a pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących.
Konsultacja anestezjologiczna musi odbyć się w terminie od 7 do 10 dni przed planowanym
przyjęciem do szpitala.
Rejestracja pacjentów do konsultacji anestezjologicznych odbywa się osobiście lub telefonicznie
(tel.74 83 44 188), w dni robocze w godzinach: 8:00 – 17:00.
Podczas rejestracji pacjent otrzymuje formularz świadomej zgody na postępowanie
anestezjologiczne (znieczulenie) wraz z przedoperacyjną ankietą anestezjologiczną (wzór
dokumentu dostępny jest również na stronie internetowej Szpitala http://szpital.dzierzoniow.pl/wpcontent/uploads/2019/04/formularz-swiadomej-zgody-na-postepowanie-anestezjologiczneznieczulenie.pdf). Pacjent przed wizytą konsultacyjną w Anestezjologicznym Gabinecie
Konsultacyjnym powinien zapoznać się z treścią świadomej zgody na postępowanie anestezjologiczne
(znieczulenie).
Uwaga: PACJENT PODPISUJE PRZEDOPERACYJNĄ ANKIETĘ ANESTEZJOLOGICZNĄ
W OBECNOŚCI LEKARZA ANESTEZJOLOGA PODCZAS KONSULTACJI.
Anestezjologiczny Gabinet Konsultacyjny znajduje się pod adresem:
NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. ul. Cicha 1, 58-200 Dzierżoniów (budynek C).
Konsultacje w Gabinecie Anestezjologicznym dla pacjentów zakwalifikowanych do zabiegów
operacyjnych w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o. przeprowadzane
są bezpłatnie i bezwzględnie wymagane.
Pacjent zgłaszający się na konsultację anestezjologiczną powinien dostarczyć:
1. skierowanie na konsultację anestezjologiczną;
2. aktualne badania laboratoryjne tj. morfologia, układ krzepnięcia (APTT, INR), elektrolity
(K+ i Na+), Ekg.
3. ponadto, o ile jest w posiadaniu, przedstawić:
 dokumentację medyczną tj. wcześniejsze karty informacyjne z leczenia szpitalnego lub
dokumenty z leczenia ambulatoryjnego, wyniki badań radiologicznych i obrazowych (Rtg,
USG, TK, MRI, itp.) wraz z opisami.
 pisemny wykaz zażywanych leków wraz z zaleconym sposobem ich dawkowania,
 inne (aktualne) wyniki badań diagnostycznych (laboratoryjnych, serologicznych,
mikrobiologicznych itp.)
4. dodatkowo pacjenci leczący się specjalistycznie powinni przedstawić zaświadczenie
od prowadzącego lekarza specjalisty z danej dziedziny (np. kardiologa, endokrynologa,
diabetologa, itp.) o braku przeciwwskazań do zabiegu.

