PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM DZIECKA
CHIRURGIA JEDNEGO DNIA
Operacja wykonywane będzie w ramach chirurgii jednego dnia. Po zabiegu dziecko będzie przebywać
w oddziale kilka godzin na obserwacji, w niektórych przypadkach pozostanie w nim na noc, do dnia
następnego. Dalsze leczenie będzie się odbywać w trycie ambulatoryjnym.

PRZYGOTOWANIE DO OPERACJI
Dziecko w dniu zabiegu musi być zdrowe, ważne żeby było zdrowe również tydzień przed zabiegiem.
W razie zachorowania dziecka prosimy o informacje na numer telefonu:
W przypadku, kiedy dziecko cierpi na jak chorobę przewlekłą np. cukrzyca, alergia) lub wad wrodzonych
np. serca wymaga się orzeczenia lekarza specjalisty o aktualnym stanie zdrowia.
1. Dziecko musi być bez jedzenia i picia (nawet wody) 6 godzin przed operacją! Nie można
podawać dziecku cukierków, gum do żucia itp.
Należy dopilnować aby dziecko nie miało lakieru na paznokciach, makijażu ani biżuterii
2. Jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany w stanie zdrowia należy zgłosić o nich lekarzowi lub
Koordynatorowi Oddziału Szpitalnego.

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ
Dziecko musi posiadać aktualne, wymagane do operacji badania, należy je zabrać ze sobą w dniu
operacji. Na oddział szpitalny należy się zgłosić również z wypełnioną dokumentacją jeśli wydano do
wypełnienia, oraz z dokumentem tożsamości swoim i dziecka (jeśli posiada).
Zabieramy ze sobą kapcie, piżamę i szlafrok dla dziecka oraz kapcie dla siebie.
Leki zażywane na stałe, jeśli dziecko takie leki przyjmuje

W DNIU OPERACJI
W dniu zabiegu należy się zgłosić z dzieckiem przynajmniej 2 godziny przed planowanym zabiegiem.
Pielęgniarka dyżurna zapozna Państwa z topografią oddziału, zaprowadzi na salę, przekaże informacje
na temat zaplanowanych badań i czynności pielęgniarskich, wypełnia dokumentację związaną z
przyjęciem do szpitala.
Po przyjęciu do oddziału rodzic przebiera dziecko i pozostaje z nim we wskazanej Sali.
Pierwsze chwile po zabiegu mogą być dla rodziców stresujące, jednak ich obecność przyspiesza proces
powrotu do zdrowia dziecka, dlatego obecność rodziców jest wskazana. Dziecko po zabiegu
operacyjnym pozostaje pod opieką personelu medycznego, jednakże pewne czynności np. karmienie,
mogą być wykonywane za zgodą personelu medycznego.

