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 Zespół Chirurgii Jednego Dnia   

Okulistyka 

ul. Dekerta 1 

87-100 Toruń 

tel. 56 654 06 27  

 

Przygotowanie pacjenta do operacji zaćmy w trybie 1-dniowym odbywa się w kilku etapach: 

1. Obliczenie mocy soczewki, która zostanie wszczepiona do oka podczas zabiegu. 

2. Wykonanie badań dodatkowych: 

- EKG (ul. Dekerta 1, gabinet 28). 

3. Konsultacja anestezjologa. 

4. Operacja usunięcia zaćmy. 

5. Kontrola okulistyczna w 1 dobie po zabiegu. 

AD. 1. 

W tym dniu pacjent badany jest przez lekarza okulistę. Po zakwalifikowaniu do operacji obliczana jest 

moc sztucznej soczewki, która zostanie wszczepiona do oka podczas zabiegu. 

Pacjent otrzymuje skierowanie na badania dodatkowe, ankietę anestezjologiczną oraz receptę na 

leki. 

AD.2. 

Wykonanie badań dodatkowych: 

- EKG  (ul. Dekerta 1, 87-100 Toruń) 

EKG można wykonać w Przychodni na ul. Dekerta 1, gabinet nr 28 – wejście główne, czynne od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 14.00. 

 

Badanie EKG realizowane jest bezpłatnie na podstawie skierowania tylko w Placówce na 

 ul. Dekerta 1 w Toruniu. Badanie EKG najlepiej  wykonać w dniu wizyty u anestezjologa, bądź 

dzień wcześniej, tak aby wynik był jak najbardziej aktualny. 

 

AD.3.  

Do konsultacji anestezjologicznej potrzebne będą badania dodatkowe oraz wypełniona w domu 

ankieta anestezjologiczna. 

AD.4. 

Przed planowanym zabiegiem pacjent powinien stosować do oka przygotowywanego do operacji leki 

zlecone przez okulistę na badaniu wstępnym. 

Przed zabiegiem pacjent nie powinien zmieniać dawkowania własnych leków, które przyjmuje 

codziennie. Dotyczy to również pacjentów chorujących na cukrzycę, leczonych lekami doustnymi. 

 

W dniu zabiegu pacjent musi być na czczo, zalecane jest, aby nie spożywać posiłków na 4-6 godzin 

przed zabiegiem. 

W dniu zabiegu należy zabrać ze sobą piżamę oraz obuwie na zmianę (klapki). 
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Po zabiegu pacjent otrzyma kartę informacyjną, w której będą zawarte informacje co do stosowania 

leków do operowanego oka i dalszego postępowania. 

 

 

NAD STANEM OGÓLNYM PACJENTA PODCZAS ZABIEGU PRZEZ CAŁY CZAS CZUWA LEKARZ 

ANESTEZJOLOG. 

 

Uwaga! 

Pacjenci po znieczuleniu miejscowym oraz ogólnym powinni mieć zapewniony transport i opiekę 

podczas drogi powrotnej do domu. 

 

 

 

 


