
 
 

 

Badania niezbędne do wykonania przed planowanym zabiegiem operacyjnym: 

 

Dziecko: 

– morfologia 

– APTT i (PT)INR 

– grupa krwi (oryginalny wynik z laboratorium) 

 

Dorosły: 

– morfologia 

– jonogram 

– APTT i (PT)INR 

– HBs antygen i HBs przeciwciała 

– grupa krwi (oryginalny wynik) 

– EKG z opisem 

– RTG klatki piersiowej z opisem 

 

Przygotowanie do zabiegu: 

1. Warunkiem kwalifikacji do zabiegu jest: 

-  przesłanie – najpóźniej na 3 dni przed planowaną operacją wypełnionej ankiety anestezjologicznej 

wraz z wynikami badań oraz grupą krwi na adres e-mail: operacje@otolaryngolodzy24.pl; 

- przesłanie potwierdzenia wpłaty zaliczki najpóźniej na 2 dni przed planowanym zabiegiem –nr konta: 

18 1240 6061 1111 0010 2380 6820 tytułem: zabieg, imię i nazwisko pacjenta 

- pozostałą należność należy opłacić w dniu zabiegu na miejscu w Klinice (gotówką lub kartą); 

2. Pacjent, który zgłasza się na zabieg w znieczuleniu ogólnym powinien być na czczo. Ostatni, mały 

posiłek można zjeść najpóźniej na 6 godzin przed planowanym zabiegiem. Najpóźniej na 3 godziny 

przed zabiegiem można napić się niewielkiej ilości wody niegazowanej. 

3. W dniu planowanego zabiegu należy zabrać ze sobą do Kliniki kapcie, dwie piżamy oraz niezbędne 

przybory toaletowe. 

 

Przebieg zabiegu: 

1. Zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Aby zwiększyć komfort i poczucie bezpieczeństwa małego 

Pacjenta rodzic może przebywać na sali operacyjnej do momentu uśpienia dziecka (I etap znieczulenia, 

kiedy dziecko przebywa w pozycji siedzącej, a znieczulenie podawane jest metodą wziewną – przez 

maseczkę).  Dopiero, gdy dziecko zaśnie następuje II faza znieczulenia, podczas której rodzic przebywa 

już poza salą operacyjną. 

2. W przypadku dzieci zabieg trwa średnio 30-35 minut, w sytuacji gdy jest to zabieg przy użyciu lasera 

czas ten wydłuża się średnio do 45 minut. W przypadku dorosłych, średni czas trwania zabiegu, to co 

najmniej 1 godzina. 

3. Po przeprowadzonym zabiegu dziecko przewożone jest do jednoosobowego pokoju, w którym 

ponownie widzi się z rodzicami. W większości przypadków pacjenci wypisywani są do domu tego 

samego dnia. W sytuacji gdy dziecko musi pozostać w Klinice na noc rodzice również mogą mu 

towarzyszyć za dodatkową opłatą. Koszt nocnej opieki medycznej wynosi 600 zł. Pacjent zostaje 

wypisany z Kliniki następnego dnia ok. godz. 8.00 rano. 

4. Po wykonanym zabiegu Pacjent pozostaje w ścisłym kontakcie ze specjalistami Poradni, a w 6-8 dobie 

po zabiegu odbywa wizytę kontrolną wliczoną w cenę zabiegu.  


