
 
 

 

Dienos chirurgijos paslauga – planinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurios metu atliekama gydomoji ir (ar) 
diagnostinė intervencinė procedūra.  

Atvykstant į Affidea kliniką, su savimi būtina turėti: 

• asmens tapatybės kortelę arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodomas 

asmens kodas ir nuotrauka; 

• siuntimą (forma 027/a) iš savo šeimos gydytojo, nukreipiantį operaciniam gydymui (jei jis išduotas 

popieriniu formatu).  

Kartu su savimi atsivežkite:  

• gydytojų konsultantų išrašus, susijusius su planuojama operacija; 

• medikamentus, kuriuos nuolat vartojate (kraujo spaudimą mažinančius, cukrinio diabeto ir/ar kt.). 

Prieš operaciją būtina atlikti šiuos tyrimus (ne anksčiau 10 dienų iki operacijos): 

• Bendras kraujo tyrimas; 

• Kalis 

• Šlapalas/kreatininas 

• Kraujo krešėjimo rodikliai (INR) 

• Gliukozės kiekis kraujyje 

• Elektrokardiograma 

• Kiti tyrimai (jei žinoma, jog reikalingi individualiu atveju).  

 
SIEKIANT, KAD OPERACIJOS EIGA IR POOPERACINIS LAIKOTARPIS BŪTŲ SKLANDUS, BŪTINA: 

Pirmo vizito pas gydytoją metu: 

• praneškite, jei turite sveikatos sutrikimų (pvz. alerginės reakcijos, širdies darbo sutrikimas, įgimtos ligos, 

lėtiniai susirgimai ir kt.); 

• pasitarkite su gydytoju, ar galite prieš operaciją gerti Jums įprastus vaistus; 

• jei vartojate kraują skystinančius vaistus (pvz. Aspirinas, Clopidogrelis ar kt.), kitus vaistus (kraujo 

spaudimą mažinančius, cukrinio diabeto ar kt.),  pasitarkite su gydytoju dėl jų vartojimo prieš operaciją.  

 
Dieną prieš atvykstant planinei operacijai: 

• vakare venkite sunkiai virškinamo maisto; 

• nevartokite alkoholio; 

• namuose nešalinkite plaukų nuo numatomos operuoti kūno vietos (jei bus būtina – tai atliks slaugos 

personalas klinikoje prieš pat operaciją specialia plaukų kirpimo mašinėle); 

Operacijos dieną: 

• 8 val. iki operacijos nevalgykite nieko ir negerkite (net vandens), nekramtykite gumos;  

• jei nuolat rūkote – operacijos dienos ryte, iki atvykstant į Affidea kliniką, galima surūkyti ne daugiau kaip 

1-2 cigaretes (rekomenduojama nerūkyti 6 val. iki operacijos); 

• ryte išsimaudžius duše, netepkite kūno losjonais, įdegio kremais ir kita kosmetika; 

• prieš operaciją nusivalykite veido makiažą, išsiimkite kontaktinius lęšius, dantų protezus, nusiimkite 

papuošalus, laikrodį;  

• rankų pirštų nagai turi būti natūralūs, nelakuoti (lakuoti, akriliniai, geliniai ir dirbtiniai nagai trukdys ir 

apsunkins medicinos personalui sekti Jūsų gyvybines funkcijas operacijos metu); 

• vertingus daiktus ir papuošalus palikite namuose. 

24 val. po anestezijos negalima: 

• vairuoti transporto priemonės; 

• dirbti su mechanizmais arba pavojingą darbą; 

• priimti atsakingus sprendimus; 

• pasirašyti svarbius dokumentus.  

 
 



 
 

 

Jūsų patogumui: 

• klinikoje Jūs gausite operacinę aprangą, chalatą, vienkartines šlepetes. Pasirūpinsime kava, arbata, 

vandeniu.  

• atsivežkite laisvus, patogius drabužius, su kuriais grįšite į namus.  

• dieną prieš operaciją su Jumis susisieks klinikos personalas ir primins apie atvykimą į kliniką. 

Jei dėl nenumatytų aplinkybių Jūs negalėsite atvykti operacijai paskirtu laiku, esant netikėtiems sveikatos 

pasikeitimams (peršalimas, kosulys, karščiavimas, infekcija, lėtinės ligos pablogėjimas ar kt.) , būtinai praneškite 

apie tai Affidea klinikos personalui ne vėliau kaip 2 dienos iki planuojamos operacijos datos. Esant bet kokiems 

klausimams, neaiškumams skambinkite tel.nr. +370 68894822. 

 


