Informacje
dotyczące okresu
rekonwalescencji
po wykonanym zabiegu:

Przydatne informacje
dla naszych Pacjentów
Konsultacje

• zaniechać używania gąbek i myjek
podczas kąpieli.

Należy:
• zgłaszać się na wizyty kontrolne
w wyznaczonych terminach.
• unikać wszelkiego wysiłku fizycznego,
oraz gwałtownych ruchów.
• bezwzględnie stosować się
do zaleceń lekarskich.
• przestrzegać zakazu zdejmowania,
lub manipulacji przy opatrunkach.
• całkowicie zrezygnować z kąpieli
w stojącej wodzie (wanna).
• korzystać jedynie z krótkich natrysków
unikając moczenia opatrunków.

• niezwłocznie zgłaszać wszelkie
niepokojące objawy.
• po operacji zalecamy nie prowadzić
samodzielnie samochodu.
• dla pacjentów po liposukcji zalecamy
drenaż limfatyczny w celu skrócenia
rekonwalescencji i osiągnięcia
lepszego efektu zabiegu.
Prosimy mieć na uwadze, iż wszelkie
zalecenia lekarskie – nawet te, które
pozornie utrudniają życie i wydają się być
mało istotne – stanowią warunek skrócenia okresu gojenia ran, co w efekcie
przyspiesza moment pełnej satysfakcji
z wykonanego zabiegu.

Wykorzystaj
nasze możliwości
Nasi obecni i przyszli pacjenci zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc w osiągnięciu
wymarzonego wyglądu. W dziale usług kosmetologicznych realizujemy kompleksowe
programy odmładzające i upiększające.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszą recepcją

Katowice - Ligota, ul. Stolarska 17, tel.: 32 252 40 40
www.euroklinika.com.pl

Standardowo w EUROKLINICE przeprowadzane są dwie konsultacje medyczne.
Pierwsza (w przypadku pacjentów z zagranicy może być to konsultacja telefoniczna
z doktorem), podczas której pacjenci
ustalają wszelkie aspekty przeprowadzenia
zabiegu i zostają również poinformowani
w jaki sposób przygotować się do niego
i jak długo będzie trwał okres rekonwale-

scencji. Druga konsultacja odbywa się
w dniu zaplanowanego wcześniej zabiegu.
W zależności od typu operacji lekarz podaje
czas jaki należy zarezerwować, aby dojść
do sprawności pozwalającej na bezpieczne
opuszczenie kliniki po przeprowadzonej
operacji. W przypadku wszystkich zabiegów
sugerujemy przyjazd do kliniki z osobą
towarzyszącą.

Badania
W EUROKLINICE przeprowadzane są
zabiegi zarówno w znieczuleniu miejscowym,
jak również w pełnej narkozie.
Podstawowe badania, jakie należy wykonać
w przypadku operacji w znieczuleniu miejscowym to:
• Morfologia
• Układ i czas krzepnięcia krwi
• Antygen HBS i poziom przeciwciał HBS
W przypadku znieczulenia ogólnego (pełna
narkoza) dodatkowo należy wykonać:
• Morfologia z rozmazem
• Ogólne badanie moczu
• Biochemia

• Grupa krwi (jeżeli nie jest udokumentowana)
Badania można zlecić do wykonania
w naszej klinice lub w dogodnym dla
siebie laboratorium. Należy posiadać
udokumentowaną informację co do własnej
grupy krwi. Prosimy mieć na uwadze fakt, że
badania MUSZĄ być aktualne (max. 2 tyg.
od wykonania), a każdy pacjent traktowany
jest indywidualnie – lekarz prowadzący
może zlecić dodatkowe badania związane
z przeprowadzanym zabiegiem. Ostateczną,
pełną listę niezbędnych badań można
otrzymać jedynie od lekarza lub pielęgniarki
podczas konsultacji medycznej w naszej
klinice.

Przygotowania do zabiegu
i zalecenia pooperacyjne
Informacje dotyczące
przygotowania
do zabiegu:

Szczepienie
WZW typu B
Szczepienie przeciw żółtaczce chroni
zdrowie i życie każdego człowieka. Nie jest
obligatoryjne, ale powszechnie zalecane.

ca). Czyli 1,5 miesiąca po pierwszej dawce
szczepionki można być bezpiecznie operowanym.

Do
bezpiecznego
przeprowadzenia
zabiegu operacyjnego wystarczą 2 dawki szczepionki przeciw WZW typu B. Od 2
dawki muszą upłynąć jednak co najmniej 2
tygodnie (tryb dawkowania: 0-1-6 miesią-

W
przypadku
braku
szczepienia,
prosimy pacjentów o wypełnienie i podpisanie deklaracji, w której zgadzają się na
wykonanie zabiegu bez szczepienia, na
własne ryzyko.

W dniu przyjęcia:

Finansowanie
OPŁATA REZERWACYJNA
UWAGA! Każdy pacjent, który posiada
ustalony termin zabiegu proszony jest
o wpłatę 10% zaliczki co najmniej 2
tygodnie przed ustaloną datą wykonania
operacji. Wpłata zaliczki stanowi pełną
rezerwację terminu i pozwala nam
bezpiecznie przygotować plan operacji.
Opłata dotyczy zabiegów wykonywanych
w znieczuleniu ogólnym.

Pełna zapłata za operację odbywa
się w dniu jej wykonania, w całości przed
rozpoczęciem czynności związanych
z przygotowaniem pacjenta do operacji;
gotówką lub na podstawie dokumentu
potwierdzającego realizację przelewu
na wskazane wcześniej konto bankowe
NZOZ EUROKLINIKA.

Piękno jest w Tobie

my je dostrzegamy

•

pacjent powinien być zdrowy tj. bez cech
infekcji, gorączki.

•

pacjent musi być na czczo (bez jedzenia
i picia 6 godzin przed zabiegiem). Proszę
również zrezygnować z żucia gumy.

•

należy posiadać wyniki wszystkich zleconych badań.

•

należy zgłosić lekarzowi uczulenia na leki
(antybiotyki, leki przeciwbólowe i inne),
przebyte choroby, zabiegi operacyjne,
pobyty szpitalne.

•

należy podać leki stosowane u pacjenta w leczeniu stałym oraz inne stosowne
informacje dotyczące stanu zdrowia.

•

w przypadku zabiegów u kobiet ważne
jest by dzień zabiegu nie pokrywał się
z dniem występowania krwawienia
miesiączkowego.

•

prosimy o zabranie rzeczy osobistych,
koniecznych przy pobycie szpitalnym tj.
dwuczęściowej piżamy oraz podstawowych przyborów toaletowych.

Konieczne jest:
•

•

wykonanie zleconych badań. Elementem niezbędnym jest również
dostarczenie zaświadczenia o szczepieniu przeciw WZW typu B lub
w przypadku jego braku – podpisanie
stosownego oświadczenia w dniu
zabiegu.
na dwa tygodnie przed zabiegiem nie
należy
przyjmować
następujących
leków: aspiryna, polopiryna S, acard
oraz innych powodujących rozrzedzenie krwi.

