
 

 

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU: 

   Ustalenie w Dziale Planowania terminu zabiegu: …………………………………………………………………………….. 

   Ustalenie w rejestracji (tel. 33 8199510) terminu konsultacji anestezjologicznej na ok. 2 tyg. przed 

planowanym terminem zabiegu. 

   W przypadku zabiegów komercyjnych wpłata zadatku zgodnie z otrzymaną umową na zabieg. 

   Wykonanie na podstawie otrzymanego skierowania badań laboratoryjnych (na kilka dni                  

przed  terminem konsultacji anestezjologicznej, tak aby mieć gwarancję, że wyniki będą oznaczone          

i gotowe do odbioru najpóźniej w dniu konsultacji). 

  Odbiór wyników badań laboratoryjnych jeżeli wykonywane są poza Szpitalem Świętego Łukasza 

(badania wykonywane na miejscu będą dostępne u lekarza na konsultacji anestezjologicznej) 

   Zgłoszenie się w wyznaczonym terminie na konsultację anestezjologiczną z wynikami badań 

laboratoryjnych oraz wypełnionym dokumentem kwalifikacji do zabiegu „A/Z”. 

   Uzupełnienie ewentualnych dodatkowych zaleceń otrzymanych w trakcie konsultacji 

anestezjologicznej np. dodatkowe badania laboratoryjne lub konsultacje. 

   W przypadku zabiegów komercyjnych dopełnienie formalności związanych z płatnością za zabieg, tak 

aby zabieg w całości opłacony był najpóźniej na 24h przed planowanym terminem operacji                     

(w przypadku płatności przelewem proszę mieć ze sobą w dniu przyjęcia potwierdzenie płatności). 

   Wykonanie w wyznaczonym terminie i przedstawienie w dniu przyjęcia negatywnego wyniku badania 

w kierunku SARS-CoV-2 metodą genetyczną rt-PCR wykonanego nie wcześniej niż 48h przed dniem 

zabiegu lub przedstawienie w dniu przyjęcia na zabieg potwierdzenia odbycia dwóch dawek szczepionki         

(termin zabiegu może być ustalony nie wcześniej niż 14 dni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki). 

   W przypadku pacjentów po przebytej chorobie Covid-19 wymaz w kierunku SARS-CoV-2 metodą 

genetyczną rt-PCR jest wymagany jeżeli termin zabiegu przypada po upływie 90 dni od dnia 

potwierdzenia zakażenia.  

   Szczegółowe uzupełnienie dokumentacji - druk „A/Z” oraz „I” 

   Zabranie ze sobą wymaganej przez lekarza prowadzącego innej dokumentacji medycznej np. płyty CD 

z badań MR, TK czy RTG wraz z opisem, karty wypisowe z pobytów w szpitalach, badanie usg doppler 

kończyn dolnych, EMG. 

   Przyjazd w dniu zabiegu do gab. nr 1 Izba Przyjęć na wyznaczoną przez Dział Planowania godzinę 

przyjęcia wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz kompletną dokumentacją medyczną. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Planowania Zabiegów                                                

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00 pod nr tel. 33 8199524 lub z pracownikiem Izby Przyjęć 

w godz. 12:00-15:00 pod nr tel. 512970584 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZABIEGU PROSZĘ SIĘ UPEWNIĆ CZY WSZYSTKIE POZYCJE NA PANA/I 

LIŚCIE SĄ ZREALIZOWANE! 


