
 

ZALECENIA  DLA  PACJENTEK  PRZED  OPERACJĄ  

GINEKOLOGICZNĄ 
 

 

1. Po ustaleniu terminu operacji pacjentka jest zobowiązana do umówienia się na konsultację  

z anestezjologiem oraz wykonania wymazu w kierunku Covid-19  w Bonifraterskim Ośrodku 

Zdrowia.  

Termin konsultacji należy ustalić w sekretariacie Oddziału Ginekologicznego pod numerem  

telefonu: 32/35 76 269 w godzinach 1000–1300 lub drogą mailową na adres:  

skierowania.gin@bonifratrzy.katowice.pl 

 

2. Po odbytej konsultacji anestezjologicznej należy potwierdzić termin przyjęcia do operacji  

w sekretariacie Oddziału pod numerem telefonu 32/35 76 269 w godzinach 1000–1300 lub drogą 

mailową: skierowania.gin@bonifratrzy.katowice.pl 

 

3. W ustalonym terminie przyjęcia należy zgłosić się w rejestracji Izby Przyjęć Oddziału 

Ginekologiczno - Położniczego (II piętro) w godzinach: 900-1000. 

O godzinie 600 w dniu przyjęcia  można zjeść lekkie śniadanie, a do momentu przyjęcia można 

pić tylko wodę, nie można już nic jeść. 

 

4. Na 7-10 dni przed zabiegiem nie można przyjmować leków rozrzedzających krew (np. Acard, 

Polocard, Warfin itp.). Odstawienie tych leków należy skonsultować z lekarzem rodzinnym. 

 

5. Do operacji pacjentka zgłasza się bez pomalowanych paznokci. W przypadku nałożonego na 

paznokcie żelu, itp. należy go zdjąć. 

 

6. Rzeczy wartościowe  należy pozostawić w domu. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za ich 

zagubienie itp. 

 

7. Na 2 dni przed operacją prosimy zastosować dietę lekkostrawną. 
 

 

Co trzeba zabrać do Szpitala: 

• dowód osobisty, 

• komplet dokumentacji medycznej (wypisy ze szpitali, konsultacje lekarskie itp.), 

• leki własne w oryginalnych opakowaniach (w przypadku pacjentek chorujących na choroby 

przewlekłe). Leki zabieramy na okres 5 - 8 dni wraz z rozpisem ich zażywania, 

• oryginał wyniku grupy krwi (jeśli pacjentka posiada), 

• koszule nocne (2 sztuki), 

• przybory toaletowe oraz środki higieniczne: ręczniki, mydło, chusteczki nawilżane, podkłady 

jednorazowe na łóżko ok. 5 sztuk, podpaski itp.,  

• rzeczy osobiste: szlafrok, zapas bielizny, kapcie, kubek, sztućce itp. 

• woda mineralna niegazowana (min. 2 butelki), w tym jedna mała z "dziubkiem", preferowane 

butelki filtrujące,  

• pas brzuszny pooperacyjny (dotyczy tylko pacjentek operowanych drogą laparotomii)  

– ostateczna decyzja zakupu pasa po wcześniejszej konsultacji z personelem medycznym. 

 

 


