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Informator o poradni przygotowującej na 
przyjęcie do szpitala (PAU) 
 
 

Witamy w poradni przygotowującej na przyjęcie do szpitala (PAU) 
 
Lekarz specjalista zalecił przeprowadzenie Pańskiej operacji, zatem przed przystąpieniem 
do operacji musimy Pana(-ią) zbadać.  
 
Oddział PAU jest pierwszym krokiem na drodze do przeprowadzenia zabiegu 
chirurgicznego w szpitalu West Suffolk Hospital. Naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy 
wszystko jest w porządku, aby dzięki temu można było bezpiecznie i terminowo 
zastosować narkozę i przeprowadzić operację. Ma to na celu zredukowanie ryzyka 
wystąpienia powikłań i skrócenie do minimum czasu pobytu w szpitalu. 
 
Otrzyma Pan(i) pismo potwierdzające termin wizyty w celu dokonania oceny. Należy mieć 
świadomość, że wizyta taka może trwać 2-4 godziny. 
 

Czym jest przedoperacyjne badanie przesiewowe? 
 
Na początek poprosimy Pana(-ią) o wypełnienie kompleksowego kwestionariusza 
przesiewowego dotyczącego zdrowia i życia społecznego. 
 
Pielęgniarka odpowiedzialna za ocenę przedoperacyjną sprawdzi wypełniony 
kwestionariusz. W razie pojawienia się jakichś istotnych problemów zdrowotnych, przed 
dokonaniem oceny przedoperacyjnej możemy podjąć współpracę z Panem(-ią), 
anestezjologiem lub Pańskim lekarzem rodzinnym (GP). 
 

Czym jest ocena przedoperacyjna? 
 
Ocena przedoperacyjna odbywa się w przychodni przed operacją celem upewnienia się, 
że jest Pan(i) w pełni przygotowany(-a) na przyjęcie do szpitala. 
 

Co się dzieje podczas wizyty, na której przeprowadzana jest ocena 
przedoperacyjna? 
 
Oceniony zostanie ogólny stan zdrowia pacjenta oraz zdatność do zastosowania 
znieczulenia i przeprowadzenia operacji. 
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 Skontrolujemy Pana(i) wzrost, wagę i obliczymy wskaźnik masy ciała (BMI). 

 Przeprowadzimy odpowiednie badania, np. badanie krwi. 

 Zapytamy o różne kwestie związane ze zdrowiem i życiem społecznym. 

 Udzielimy Panu(-i) porad i informacji dotyczących przyjęcia do szpitala. 

 Poświęcimy czas na omówienie wszelkich Pana(-i) obaw i zmartwień. 

 

Co może Pan(i) zrobić w celu przygotowania się do operacji? 
 
Jeżeli jest Pan(i) w trakcie leczenia chronicznego schorzenia, np. nadciśnienia, cukrzycy 
bądź choroby wieńcowej, należy to odpowiednio sprawdzić przed operacją. Pomocny 
może być wówczas Pana(-i) lekarz rodzinny. 
 

Co należy ze sobą przynieść: 
 

 Należy przynieść ze sobą leki, które się zażywa lub opakowania po nich. 

 Próbkę moczu (na żądanie) w dostarczonym pojemniku.  

 Uzupełniony kwestionariusz dotyczący terapii zajęciowej (zielony), w przypadku 

operacji wymiany stawu biodrowego, kolanowego lub skokowego bądź usztywnienia 

kostki. 

 Okulary do czytania, jeżeli używa się ich na co dzień. 

 Książkę lub coś do czytania na czas oczekiwania. 

 Napoje i przekąski, zwłaszcza jeśli choruje się na cukrzycę. 

 
Po pomyślnie zakończonej ocenie i przed opuszczeniem przychodni podamy Panu(-i) datę 
operacji w terminie 4-6 tygodni. 
 
Każde znieczulenie i operacja niosą ze sobą ryzyko. Ważne jest zatem, by przed operacją 
stan Pana(-i) zdrowia był na możliwie optymalnym poziomie. 
 
Stanowczo zalecamy rzucenie palenia i unikanie spożywania alkoholu na co najmniej dwie 
doby przed operacją. 
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z nami! 
 

Kim jesteśmy? 
 
W poradni przygotowującej na przyjęcie do szpitala oczekuje na Państwa: 
 
Personel odpowiedzialny za przyjęcia do szpitala, który przy współpracy z Panem(-ią) 
określi i uzgodni odpowiednie terminy w celu przeprowadzenia procedury i oceny 
przedoperacyjnej. 
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Zespół ds. Oceny Wstępnej, który przeprowadzi ocenę przedoperacyjną i badania oraz 
zapewni informacje, porady i edukację zdrowotną. 
 
 

Gdzie znajduje się poradni przygotowującej na przyjęcie do szpitala (PAU)? 
 
Jest to niewielki gabinet, który znajduje się na parterze szpitala West Suffolk Hospital, w 
centralnej części, w pobliżu kaplicy i tuż obok Poradni Leczenia Bólu. 
 
W tym miejscu można zapisać swoje pytania 
 
 
 
 

West Suffolk NHS Foundation Trust is actively involved in clinical research.  Your 
doctor, clinical team or the research and development department may contact you 
regarding specific clinical research studies that you might be interested in 
participating in.  If you do not wish to be contacted for these purposes, please email 
info.gov@wsh.nsh.uk.  This will in no way affect the care or treatment you receive. 
 
 
If you would like any information regarding access to the West Suffolk Hospital and 
its facilities please visit the website for AccessAble (the new name for DisabledGo) 
https://www.accessable.co.uk/organisations/west-suffolk-nhs-foundation-trust 
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