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W celu umówienia się na zabieg, 
uzyskania informacji o zabiegu 
lub w razie jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt. 

+48 882 799 733
Koordynator pacjentów bariatrycznych

koordynator@baria-med.pl

Szpital INTER-MED | Oddział: 32 360 10 31



Przed zabiegiem konieczne jest 
odbycie specjalistycznej diagnostyki, 
obejmującej:   

• Konsultacje psychologiczne, wraz z kwalifikacją.

• Konsultacje dietetyczne wraz z analizą składu ciała, 
przygotowaniem do zabiegu oraz kwalifikacją do zabiegu.

• Gastroskopię z testem ureazowym.

• Konsultację chirurga naczyń w raz z badaniem doppler      
naczyń kończyn dolnych oraz kwalifikacją do zabiegu.

• Konsultację kardiologa wraz z badaniem echo serca              
oraz kwalifikacją do zabiegu.

• Konsultację pulmunologa wraz z badaniem spirometrii   
oraz kwalifikacją do zabiegu.

• USG jamy brzusznej wraz z kwalifikacją do zabiegu.

• Badania laboratoryjne: TSH, FT3, FT4, kortyzol, grupa 
krwi, morfologia, czasy krwawienia i krzepnięcia, próby 
wątrobowe, krzywa cukrowo-insulinowa 3 pkt, kreatynina, 
poziom kwasu moczowego, sód i potas, badanie ogólne 
moczu.



Zabieg bariatryczny odbywa się 
w znieczuleniu ogólnym. 
Przed planową operacją konieczna 
jest konsultacja anestezjologiczna, 
na którą pacjent umawiany jest 
na kilka dni przed zabiegiem.



W wyznaczonym terminie konsultacji 
pacjent powinien zabrać całą 
dokumentację medyczną oraz świeże 
badania laboratoryjne (najlepiej sprzed 
2-5 dni przed konsultacją:

• Morfologia

• Glukoza

• APTT

• PT

• INR

• CRP

• Elektrolity

• Kreatynina

• Badanie ogólne moczu

• PT

• TSH (tylko u pacjentów z chorobami tarczycy)



Każdy pacjent, który będzie miał 
wykonywany zabieg w naszej placówce 
powinien być zdrowy tzn. bez czynnej 
infekcji, gorączki, jak również nie może 
przyjmować antybiotyku.
 
W przypadku choroby prosimy 
o telefoniczne powiadomienie o tym 
fakcie, tak abyśmy mogli przesunąć 
zabieg na inny termin.



Przed zabiegiem operacyjnym 
prosimy zastosować się do poniżej 
zaznaczonych punktów:
  

• Przyjmowane leki prosimy zażyć o zwykłej porze popijając tylko jednym 
łykiem przegotowanej wody, o ile lekarz nie zalecił inaczej.

• Stosowane leki należy zabrać ze sobą. Leki typu Aspiryna, Polopiryna, 
Acard – należy odstawić na 7-10 dni przed zabiegiem

• Prosimy być na czczo. Nie należy nic jeść, ani pić żadnych płynów             
na 6 godzin przed zabiegiem. Ostatni posiłek (łatwostrawny, bez 
produktów smażonych, tłustych, wzdymających) należy zjeść w godzinach 
wczesno wieczornych. 
Ma to na celu zapobieganie powikłaniom (zmniejsza to ryzyko wymiotów 
i przedostania się treści pokarmowej do dróg oddechowych).

• Nie można nakładać makijażu (lub należy zmyć go przed operacją). 
Należy zmyć lakier z paznokci, usunąć żel/hybrydy. Należy zdjąć biżuterię 
(najlepiej zostawić w domu).



Należy zabrać:

• Przybory kosmetyczne – szczoteczkę do zębów, pastę, żel pod prysznic, 
szampon, mydło itd.,

• Klapki pod prysznic, 

• Kapcie,

• Bieliznę, 

• Luźną piżamę (najlepiej zapinaną na guziki),

• Dokument tożsamości,

• Dokumentację medyczną, wyniki badań, konsultacje specjalistyczne,

• Pończochy uciskowe 2 stopnia lub 4 bandaże elastyczne codoban,

• Do wystawienia zwolnienia L4, prosimy zabrać ze sobą NIP płatnika       
składek, nazwę skróconą lub dane osobowe płatnika składek.

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się 
z naszym Koordynatorem bariatrycznym - tel. 787 920 530


