SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „UROLOG” sp. j.
ZIELONA GÓRA ul. ANIELI KRZYWOŃ 2
Tel.: 68 453 07 51, 68 454 64 46
Operacja wykonywana jest w ramach CHIRURGII JEDNEGO DNIA. Po zabiegu dziecko przebywa
w ODDZIALE kilka godzin na obserwacji, następnie jest wypisywane do domu. Dalsze leczenie
odbywa się w systemie opieki ambulatoryjnej.
Aby zapewnić bezpieczne leczenia dziecka, muszą być spełnione następujące warunki:
1. Dziecko musi być zdrowe w dniu zabiegu oraz na tydzień przed zabiegiem, nie może być leczone z
powodu ostrych chorób infekcyjnych. W razie zachorowania dziecka, prosimy o powiadomienie
telefoniczne najpóźniej w przeddzień operacji: 68 453 07 51. Dziękujemy!
2. W przypadku chorób przewlekłych np. (cukrzyca, alergia) lub wad wrodzonych (np. serca)
wskazane jest orzeczenie lekarza specjalisty o aktualnym stanie zdrowia.
3. Dziecko musi być bez jedzenia i picia (nawet woda) 6 godzin przed operacją!
(żadne cukierki, guma do życia, ani woda).
4. Dziecko musi posiadać aktualne, prawidłowe wymagane do operacji badania.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DNIA OPERACJI.
1. Rodzice z dzieckiem zgłaszają się w dniu zabiegu o ustalonej godzinie do Rejestracji
Specjalistycznego Centrum Medycznego „UROLOG”.
Prosimy o zabranie ze sobą skierowania, dowodu aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
dokumentacji medycznej, piżamy, obuwia domowego oraz ulubionego napoju waszego dziecka.
2. Po założeniu historii choroby i pozostawieniu w niej wyników badań, dziecko zastaje przyjęte do
Oddziału.
3. Po przyjęciu do Oddziału matka lub ojciec przebierają dziecko i pozostają z nim w miejscu
wskazanym przez lekarza lub pielęgniarkę.
PROSIMY BARDZO aby opiekunowie nie siadali i nie kładli się na łóżkach przeznaczonych dla swoich
dzieci, ale na krzesłach obok łóżek. DZIĘKUJEMY.
4. Po operacji dziecko pozostaje pod nadzorem personelu Oddziału. Szczególnie pierwsze chwile po
zabiegu, ze względu na jego przebieg i budzenie mogą być dla opiekunów stresujące. Jednak
uważamy, że obecność matki lub ojca wpływa korzystnie na przebieg leczenia dziecka. Zabiegi
pielęgnacyjne przy dziecku; noszenie, karmienie, chodzenie, itd. mogą być dokonywane za zgodą
personelu medycznego.
5. Dziecko opuszcza ODDZIAŁ wyłącznie po wyrażeniu zgody przez nadzorujący personel medyczny.
Przy wypisie otrzymuje kartę informacyjną i zalecenia dalszego leczenia.
6. W ODDZIALE ma prawo przebywać z dzieckiem tylko jeden z opiekunów.
Bardzo prosimy o przestrzeganie tego zalecenia ze względu na komfort leczonych w danym dniu
innych pacjentów.
Opiekun dziecka otrzymuje ubranie ochronne od personelu Oddziału.

