INFORMACJE DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCE ZABIEGU OPERACYJNEGO
U DZIECKA
CENTRUM MEDYCZNEGO AURISMED
1. Sposób postępowania:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dziecko zgłasza się do szpitala w wyznaczonym terminie w dniu operacji wraz z
Opiekunem Prawnym.
Przyjęcie do szpitala na zabieg odbywa się w rejestracji szpitalnej:
Rodzie wraz z Dzieckiem zobowiązani są zgłosić się z kompletem wymaganych
badań, zgodnie z przesłanym wykazem oraz Książeczką Zdrowia Dziecka.
Należy zabrać : jedzenie odpowiednie do wieku dziecka, napoje, zabawki,
wygodne ubranie ( dres, piżamę, kapcie),
Rzeczy, które umilą rodzicom długie oczekiwanie , wygodne ubranie.
Leki przyjmowane przez Dziecko dotychczas.
W dniu operacji przewidziana jest konsultacja anestezjologiczna. O kolejności
wykonywanych zabiegów decyduje Operator.
Bezpośrednio po operacji pacjent przebywa na oddziale pooperacyjnym (przez 3-4
godz.), gdzie nie ma odwiedzin.

2. Przygotowanie dziecka do operacji:
• Dzień przed operacją dziecko możne być karmione jak dotychczas .
• Pacjent w dniu zabiegu jest na czczo, tzn, że nie przyjmuje żadnych posiłków i
płynów.
• Jeżeli pacjent leczony jest na jakieś choroby przewlekłe, należy kontynuować terapię –
dziecko przyjmuje leki rano, i popija łykiem wody.
• Jeżeli dziecko leczone jest przewlekle u specjalisty to do znieczulenia i zabiegu
powinien przynieść zaświadczenie, że z tego powodu nie ma przeciwwskazań do
znieczulenia ogólnego.
• Dziecko, u którego ciągu 14 dni od planowanego zabiegu wystąpią objawy infekcji:
katar, kaszel, gorączka, opryszczka lub inne, to przed zabiegiem Rodzice powinni o
tym poinformować lekarza , gdyż może to być przeciwskazaniem do wykonania
zabiegu operacyjnego.
3. Przewidywany okres pobytu pacjenta w szpitalu: jedna doba
Po zabiegu pacjent jest hospitalizowany w klinice najczęściej do następnego dnia.
Opłata za wykonie zabiegu należy wnieść nie później niż tydzień przed operacją na konto:
Alior Bank 82 2490 0005 0000 4520 2906 7212
Aurismed S.A. Ul. Krasińskiego 8/26 01 – 601 Warszawa.
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Operacje wykonywane są na nowoczesnym, pełnowymiarowym bloku operacyjnym,
wyposażonym w wysokiej jakości sprzęt medyczny. Podczas operacji stosowana jest
precyzyjna technika endoskopowa oraz sprzęt mikrochirurgiczny. Metoda ta jest mało
inwazyjna, zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych, przez co jest
bezpieczna dla Pacjenta i łączy się z krótszą rekonwalescencją.
Po zabiegu operacyjnym Pacjenci kierowani są do dwu lub trzy–osobowych pokoi
wyposażonych w łazienkę, klimatyzację, telewizor oraz mają możliwość korzystania z WFI.
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