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Recomanacions al pacient

que serà intervingut

Vostè presenta una patologia que pot ser operada sense requerir ingrés
hospitalari, i que permet d’una forma segura que torni aviat a casa i
evita així d’aquesta manera riscos.  Si, per qualsevol circumstància,
precisés de més atenció després de la intervenció, restaria ingressat
el temps necessari  f ins la seva completa recuperació.
El servei d’admissió de l’hospital es posarà en contacte amb voste per
comunicar-li, amb la suficient antelació, la data en què haurà de venir
al centre.

Si abans de la intervenció presenta febre o qualque altre símptoma
de malestar, està embarassada o es dóna qualsevol altra circumstància
que pogués eventualment contraindicar la intervenció, posi’s  en
contacte amb nosaltres.

La sala d’espera de la Unitat de cirurgía sense ingrés es troba en el
primer pis, pujant les escales/ascensor que trobarà a la dreta de l’entrada
principal de l’hospital. Una cop arribi, esperi a ser cridat per megafonía.

DEJUNI: No ha de fumar ni prendre cap aliment sòlid des de 6 hores abans de la intervenció,
encara que  pot beure un poquet d’aigua fins a 4 hores abans.

HIGIENE: Ha de realitzar una higiene corporal completa, el mateix dia de la intervenció,  que ha
d’incloure un rentat meticulós de cap, aixelles, genitals i regió perianal. Insisteixi en la zona a
intervenir. No faci ús de cremes corporals.
Si decideix depilar-se la zona a intervenir, ho pot fer el mateix dia amb crema depilatòria. No
empri maquinetes d’afaitar, poden erosionar la pell i augmentar el risc d’infecció.

Ha de realitzar una higiene bucal  utilizant raspall, pasta i antisèptic bucal.

Les ungles de mans i peus han d’estar netes, retallades i no han de dur cap tipus d’esmalt.

Ha de retirar-se les joies, piercings, lents de contacte i evitar l’ús de cremes fixadores en cas de
dur pròtesis dentals.

Dugui posada roba còmoda de llevar i posar.

Ha de venir ACOMPANYAT per una persona major d’edat que es responsabilitzi de dur-lo de
tornada al seu domicili. Voste NO podrà conduir.

Recordi PORTAR la medicació que pren habitualment a casa:  pastilles, plomes d’insulina, inhaladors,
etc...

Recordi prendre la MEDICACIÓ indicada a la consulta d’anestèsia, de la manera pautada.

Una vegada a la unitat passarà, a la sala de preparació tot sol, on haurà de llevar-se les pròtesis
dentals removibles, tota la roba i posar-se una camisa de l’hospital. Se li instaurarà una via venosa
i serà preparat per a la intervenció.

DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ

-Romandrà a la sala de recuperació fins que l’equip sanitari decideixi que pot tornar al seu domicili.
La duració del temps de recuperació varia a cada pacient segons el tipus d’ intervenció quirúrgica i
el procediment anestèsic que li han realitzat.
- Abans de tornar al seu domicili, li donarem les instruccions necessàries i la medicació que necessiti
per a la recuperació de la seva intervenció.
- És convenient estar acompanyat les primeres 24 hores.
- Al dia següent de la intervenció, una infermera de la unitat el cridarà al seu domicili per informar-
se del seu estat i resoldre qualsevol dubte.

Per resoldre qualsevol dubte que li sorgeixi en el seu domicili relacionat amb la seva intervenció, no
dubti a consultarnos. Telefon: 971 84 70 70  (De dilluns a divendres de 9 a 21h)

PROCEDIMENT:

ABANS DE  LA INTERVENCIÓ


