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Будь ласка, ознайомтеся з нижченаведеною інформацією (для дорослих): 
 

 
1. Пацієнту слід здати всі необхідні аналізи крові, зібрати всі потрібні довідки та результати додаткових 

обстежень за 2 тижні до планованої операції/анестезії: 

• Висновок терапевта / педіатра про відсутність протипоказів до операції / анестезії; 

• У разі постійного лікування у кардіолога, пульмонолога, діабетолога, невролога, психіатра – 

висновок про відсутність протипоказів до операції / анестезії від відповідного вузького спеціаліста; 

• Довідка про щеплення проти гепатиту B (операція можлива через 2 тижні після другого щеплення) 

або результати аналізу на антитіла HBs; 

• ЕКГ (для усіх пацієнтів від 18 років і старших – термін придатності 1 рік). У випадку хвороб серця – 

максимально 14 днів перед операцією, а також результати попередніх обстежень; 

• Флюорографія (всі пацієнти від 18 років та старші) – пацієнти з захворованнями легень, кровоносної 

системи – незалежно від віку, термін придатності 1 рік; 

• Група крові та резус фактор; 

• Загальний аналіз крові; 

• Загальний холестерин – всі пацієнти від 40 років та старші; 

• Креатинін; 

• APTT (АЧТЧ); 

• PT (протромбіновий час), INR (міжнародне нормалізоване відношення); 

• Антитіла до ВІЛ 1 та 2; 

• Антитіла до гепатиту С (анти – HCV). 

• Щеплення від кору. 

 

2. Пацієнт або юридичний опікун пацієнта повинен ознайомитися, підписати та надіслати підписаний  

та відсканований документ "Інформація для пацієнта перед загальним наркозом та згода на загальний 

наркоз" на електронну адресу international@medincus.pl  не пізніше, ніж за 5-7 днів перед планованою 

операцією/анестезією. 

3. Копії довідок, аналізів крові та ЕКГ, а також додаткову інформацію про стан здоров’я потрібно надіслати 

на електронну адресу international@medincus.pl не пізніше, ніж за 5-7 днів перед планованою 

операцією/анестезією. 

 

Я ознайомився/ознайомилася* з вищенаведеною інформацією та згоден/згодна* нести відповідальність  

за можливу відміну операції/анестезії у випадку невиконання вищеперелічених умов. 

 

 

 

 

.....................................................................................                     …….................................................................... 

       Дата та підпис пацієнта                Дата та підпис опікуна пацієнта 

(ім’я та прізвище)                 (ім’я та прізвище) 

 

 
*потрібне підкреслити 
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