Badania rutynowe – musi mieć je wykonane każdy pacjent operowany w znieczuleniu
rdzeniowym lub ogólnym
Badanie
Morfologia
aPTT
INR
Płytki krwi
Grupa krwi
HBS
HCV
Jonogram (potas, sód)
Cukier
Mocznik (BUN)

Termin ważności
2-3 miesiące – jeżeli wyniki są w
prawidłowym zakresie (na wydruku wyników
jest zwykle podany zakres normy – wyniki
powinny się mieścić w podanym zakresie)

EKG
RTG płuc

6 miesięcy – jeżeli wyniki są prawidłowe

Jeżeli jakiekolwiek wyniki są nieprawidłowe muszą być powtórzone w ciągu 2 tygodni przed
zabiegiem. Gdy najnowsze wyniki są również nieprawidłowe – zabieg musi być odłożony na
nowy termin. Operacje planowe (np. takie jak przepuklina z niewielkimi dolegliwościami)
wykonywane są w możliwe najlepszym stanie pacjenta

Badania kompleksowe
W przypadku, gdy stan pacjenta odbiega od normy a szczególnie, gdy planowany jest rozległy zabieg
operacyjny (np. duża przepuklina brzuszna lub operacja otyłości) jest wskazanie do wykonania
kompleksowych badań operacyjnych.
Jest możliwość wykonania odpłatnie takich badań w Szpitalu MSW w Bydgoszczy.
Bydgoszcz, ul. ks. Markwarta 4/6 tel. 52 582 62 00
Pacjent w trakcie badań będzie przebywał na Oddziale Chirurgicznym, 3 piętro szpitala MSW.
Badania i konsultacje wykonywane w ramach kompleksowej oceny stanu pacjenta:
1. Badania laboratoryjne:
a. Ogólne badanie krwi: morfologia,
b. Badanie na obecność wirusów zapalenia wątroby: oznaczenie antygenu HbS i
przeciwciał anty HCV
c. Krzepnięcie krwi: aPTT, INR, płytki krwi,
d. Tłuszcze, białka krwi: lipidogram, proteinogram
e. Cukier we krwi: glukoza, hemoglobina glikolowana HbA1c
f. Praca nerek: kreatynina, mocznik, mikroalbuminuria, badanie ogólne moczu
g. Tarczyca: TSH, FT3, FT4,
h. Jonogram: sód, potas,
i. Miernik stanu zapalnego organizmu: CRP (białko C-reaktywne)
j. Wątroba: ALAT, ASPAT, GGTP, bilirubina całkowita,
k. Trzustka: amylaza, lipaza

l. Grupa krwi
2. Badania obrazowe: EKG, RTG płuc, ECHO serca, próba wysiłkowa, USG jamy brzusznej
3. Konsultacje specjalistyczne: psycholog, internista
4. Na końcu wykonywana jest konsultacja anestezjologiczna, podczas której zostaje ustalone,
jak duże jest ryzyko zabiegu operacyjnego.
5. Przebieg badań koordynuje Pani Beata Grabowicz – specjalista pielęgniarstwa
chirurgicznego, oddziałowa chirurgii
6. Wszystkie badania i konsultacje odbywają się w ciągu jednego dnia
7. Badania z poza w/w spisu są wykonywane wg cennika szpitalnego; w tym jest możliwość
wykonania gastroskopii (wziernikowania żołądka)

