WYKAZ BADA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO
LIST OF PRE-OPERATIVE LABORATORY TESTS
Pacjenci przed zabiegiem operacyjnym w znieczuleniu ogólnym w CM Aurismed musz
posiadać aktualne(nie starsze ni 3 tygodnie) wyniki bada :
To undergo a surgery under general anaesthesia in CM Aurismed, all patients have to submit
current test results (done not earlier than 3 weeks before the surgery):
1. Grupa krwi w układzie ABO/Rh (oryginalny dokument ) – badanie wykonane 2krotnie.
ABO/Rh blood type (original document) - this test has to be repeated twice.
2. EKG
ECG
3. Morfologi krwi obwodowej
Complete blood count
4. Na+ (w surowicy)
Na+ (serum)
5. K+ (w surowicy)
K+ (serum)
6. Glikemia na czczo (w surowicy)

Blood sugar level on empty stomach (serum)
7. Kreatynina (w surowicy)
Creatinine (serum
8. Mocznik (w surowicy)
Urea (serum)
9. Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Alanine transaminase (ALT)
10. Aminotransferaza asparaginowa (AST)
Aspartate transaminase (AST)
11. Odczyn Biernackiego (OB, dla pacjentów zagranicznych - ESR).
ESR
12. Białko C-reaktywne w surowicy
C-reactive protein in serum
13. Czas protrombinowy (PT)
Prothrombin time (PT)
14. Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
Activated partial thromboplastin time (APTT)
15. INR
Blood clotting INR
16. Antygen HBs w surowicy

HBs antigen in serum
17. Przeciwciała anty-HCV
Anti-HCV antibodies
18. Inne……………………………………………………………………….
Other……………………………………………………………………….
19. Pacjenci nieszczepieni przeciw WZW – B, przed zabiegiem powinni si zaszczepić co
najmniej dwukrotnie. Zabieg operacyjny mo e odbyć si co najmniej 2 tyg. po
drugim szczepieniu.
Patients not vaccinated against hepatitis B should be vaccinated at least twice. The surgery
may be carried out 2 weeks after the second vaccination the earliest.
Pacjenci powy ej 40 roku ycia powinni posiadać aktualne(nie starsze ni rok) badanie RTG
klatki piersiowej.
Patients above 40 years of age need to have current chest x-ray (done not more than 1 year before
the surgery).
Pacjenci pal cy powinni posiadać aktualne (nie starsze ni rok) badanie RTG klatki
piersiowej- niezale nie od wieku.
Patients smoking cigarettes need to have current chest x-ray (done not earlier than 1 year before
the surgery) - irrespective of their age.

