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Klinika Kardiochirurgii w Gdańsku jest jednym  
z największych ośrodków kardiochirurgicznych w Polsce. 

Jako jeden z nielicznych ośrodków, wykonujemy pełny zakres operacji 
kardiochirurgicznych: klasyczne operacje wymiany zastawek, pomostowania 
naczyń wieńcowych oraz tętniaków aorty. Od kilku lat prowadzimy program 
przezcewnikowego wszczepiania zastawek serca u osób w podeszłym wieku 

(TAVI) oraz program plastyk zastawek mitralnych z minidostępu 
przez prawą torakotomię.

W naszej Klinice od wielu lat prowadzony jest program mechanicznego 
wspomagania krążenia u pacjentów z niewydolnością serca.  

W grudniu 2006 roku przeprowadzono w Gdańsku pierwszą transplantację 
serca, rozpoczynając program przeszczepów serca w naszym ośrodku. 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pracy całego zespołu naszej Kliniki  
udaje nam się z sukcesem prowadzić innowacyjne programy chirurgicznego 

leczenia chorób serca.
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CO WARTO WIEDZIEĆ PRZED OPERACJĄ?



Kiedy w kilka godzin po operacji, pacjenci poddawani zabiegom kar-
diochirurgicznym są wybudzani ze znieczulenia, z reguły pierwszym uczuciem, 
które im towarzyszy, jest uczucie ulgi. Pamiętaj, aby stosować się do zaleceń 
zespołu leczącego oraz zachować spokój. 

     

Twój komfort jest dla nas bardzo ważny  
 

 

 

Pamiętaj, aby o nasileniu odczuwanego bólu poinformować swój 
zespół leczący, który poprzez zastosowanie odpowiednich leków, pomoże 
Ci go skutecznie złagodzić.
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PROBLEMY ZE SNEM

BRAK APETYTU

Powstrzymaj się od spożywania posiłków na własną rękę w pierw-

szych dwóch dobach po zabiegu. 



PROBLEMY PSYCHICZNE
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Pamiętaj, że przebywając w oddziale możesz uzyskać odpowiednią pomoc. 

Nad stanem psy Staraj się podcho-

dzić do leczenia z optymizmem, pamiętając, że to jedynie reakcja tymczasowa, 

która z reguły znika wraz z poprawą stanu zdrowia. 

Po operacji może zmartwić Cię informacja o podwyższonym poziomie cukru 

w Twojej krwi. Szczególnie, jeśli wcześniej nie chorowałeś na cukrzycę. 

wówczas monitorował Twój poziom glikemii we krwi. 

Niektórzy pacjenci wymagają krótkoterminowego zażywania leków w celu ustabi-

lizowania jego poziomu, niektórzy zaś będą kontynuowali farmakoterapię jeszcze  

po powrocie do domu. 

W razie wystąpienia tego typu dolegliwości, Twój lekarz rodzinny pomoże 

Ci, udzielając informacji, jak sobie z tym radzić.



Obrzęki to jedna z częstszych dolegliwości, występujących u pacjentów 

po operacji serca we wczesnym okresie pooperacyjnym. Szczególnie zaś u osób,  

u których pobrano żyłę z kończyny dolnej. Pamiętaj, że mogą one wystąpić również

na kończynach górnych, tj. rękach, dłoniach.

Jeżeli zauważysz u siebie te objawy, poinformuj o tym lekarza, który 

wdroży odpowiednie postępowanie. Twój organizm potrzebuje czasu, aby przy-

stosować się do zmian.

Jeżeli Twoje nogi są obrzęknięte, w czasie odpoczynku trzymaj je wyżej, 

powyżej poziomu serca, nie zakładaj nogi na nogę oraz przede wszystkim -  

spaceruj, starając się poruszać jak najczęściej!

OBRZĘKI KOŃCZYN

KASZEL

Po zabiegu kardiochirurgicznym może towarzyszyć Ci kaszel, który jest 

również powodem odczuwania bólu w klatce piersiowej. Nasilenie kaszlu 

zmniejszą odpowiednie ćwiczenia oddechowe, których nauczy Cię fizjoterapeuta. 

Jeżeli będziesz stosować się do jego zaleceń, kaszel powinien minąć po 

kilku dniach. W trakcie uporczywych napadów kaszlu, obejmuj ramionami klatkę 

piersiową w celu ustabilizowania mostka. 

Staraj się oddychać głęboko i spokojnie. Jeśli kaszel będzie zbyt 

uciążliwy, poinformuj o tym lekarza, który być może uzna za konieczne wdrożenie 

odpowiedniego leczenia.



  związana 

zdrowia. Okres rekonwalescencji po operacji trwa zazwyczaj około kilku tygodni. 

 są widoczne od razu. ażne, abyś odpowiednio o siebie  

ko poczujesz się lepiej. 

Ci niezbędnej pomocy w trakcie opuszczania oddziału szpitalnego. Także ze wzglę-

du na ograniczenia ruchowe, o których poinformuje Cię fizjoterapeuta, warto abyś 

we wczesnym okresie pooperacyjnym miał zapewnioną opiekę lub pomoc w domu.

POWRÓT DO DOMU!

KONTROLNA WIZYTA POOPERACYJNA

w trzy miesiące po przebytej operacji. Jej celem jest ocena Twojego stanu zdrowia 

oraz sprawdzenie czy Twoje rany pooperacyjne goją się prawidłowo.

 zaprasza pacjenta na wizytę wcześniej. 

to jednak od rodzaju przeprowadzonego zabiegu oraz stanu zdrowia pacjenta. 

y, przygo-

towujący Twój wypis.

i odbywa się z reguły tylko 

raz. Po operacji będziesz jednak pozostał pod opieką wybranego przez siebie 

kardiologa oraz lekarza rodzinnego. 

 umó wizytę kontrolną, należy skontaktow się telefonicznie 

z Poradnią , która wyznaczy odpowiedni dla Ciebie termin kontroli. 



• Myj się codziennie, używając mydła bakteriobójczego.

• Także do mycia rąk stosuj środek bakteriobójczy i używaj go przed

każdą kąpielą.

• Unikaj kąpieli w wannie, zastępując je krótkim, codziennym prysznicem.

• Jeżeli rana goi się prawidłowo (o czym poinformuje Cię personel

oddziału) - nie oklejaj jej opatrunkiem.

• Przez pierwsze dwa tygodnie osuszaj ranę jałowym gazikiem w sposób

dotykowy (nie pocieraj rany).

• Jeśli z rany sączy się krew, bądź chłonka, zdezynfekuj ją odpowiednim

środkiem (np. Octenisept), opatrz jałowym opatrunkiem i zgłoś się do

lekarza.

Pamiętaj! Obserwuj rany! Jeśli zauważysz u siebie podwyższoną 

temperaturę ciała, wyciek z rany, obrzęk, ból, zaczerwienienie lub jej rozejście się 

- skontaktuj się jak najszybciej z Poradnią !

RANY POOPERACYJNE

Na oddziale szpitalnym, o Twoje rany dbał wykwalifikowany personel. Będąc 
w domu, musisz przestrzegać kilku reguł, dzięki którym Twoje rany zagoją się 
szybciej i bez powikłań. Oto one: 



w dniu wypisu do domu, to termin ich usunięcia  

będzie określony w Karcie Wypisu. W tym celu, będziesz musiał udać się do Two-

oddziale, personel udzieli Ci szczegółowej informacji o dalszym postępowaniu. 

żyły z kończyny dolnej powinni pamiętać o kompresji 

Nogi bandażujemy tylko , bandażem elastycznym o długości 

na noc. 

który polecamy są pończochy lub podkola-

nówki uciskowe 2. klasy ucisku. 

, o których musisz pamiętać przez cały okres rekon-

całego ciała

kontrola poziomu cukru we krwi,

aby uniknąć powikłania w gojeniu się ran

- w razie jakichkolwiek wątpliwości, udaj się na

kontrolę do lekarza pierwszego kontaktu lub skontaktuj

Opracowanie

 Jeżeli szwy nie zostały usunięte w dniu wypisu do domu, to termin ich 

usunięcia  będzie określony w Karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. W tym 

celu, będziesz musiał udać się do Ośrodka Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 

do lekarza pierwszego kontaktu lub do lekarza specjalisty z Ambulatoryjnej Opieki 

Specjalistycznej (AOS) w Poradni Chirurgicznej. W trakcie pobytu na oddziale, 

personel udzieli Ci szczegółowej informacji o dalszym postępowaniu.

 Prostym sposobem kompresji, który polecamy są pończochy lub podkola-

nówki uciskowe 2. klasy ucisku, które możesz nabyć w punktach zaopatrzenia 

medycznego (sklepy medyczne).



Aby podtrzymać korzyści, płynące z zabiegu kardiochirurgicznego, jest 

bardzo ważne, abyś ściśle stosował się do zaleceń lekarskich, co do przyjmowania 

leków. Ich regularne zażywanie rozpocznij już od pierwszego dnia po powrocie do 

domu. 

Informacji, dotyczących zasad przyjmowania leków udzieli Ci na oddziale 

lekarz. To szczególnie ważne, w przypadku pacjentów wymagających stosowania 

leczenia przeciwkrzepliwego. Ten typ leków chroni pacjentów przed powstawa-

niem groźnych dla zdrowia i życia skrzepów. Zbyt mała dawka leku nie ochroni 

Cię przed ich powstaniem, zaś zbyt duża może prowadzić do równie groźnego 

krwawienia. 

W przypadku pacjentów, przyjmujących ten typ leków przewlekle, jest 

ważne, aby kontrolować swój wskaźnik INR i w zależności od jego wartości, 

korygować dawkę leku. Niezbędnych informacji na temat leczenia przeciw-

krzepliwego udzieli Ci w trakcie pobytu w Klinice lekarz kardiolog.

Pamiętaj!

1. Leki przyjmuj o stałych porach dnia.

2. Nie zmieniaj samodzielnie leków oraz ich dawek.

3. Nie odstawiaj samodzielnie zaleconych leków.

4. Nie przyjmuj leku dłużej, niż zalecił Ci to Twój lekarz.

5. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zawsze konsultuj się z lekarzem.

Nie bój się zadawać pytań!
Od tego zależy Twoje zdrowie!

ZAŻYWANIE LEKÓW

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zawsze konsultuj się z lekarzem 

pierwszego kontaktu lub specjalistą kardiologii.



REHABILITACJA

ŻYCIE PSYCHICZNE

 trakcie pobytu w Klinice  się Tobą wykwalifikowany 

fizjoterapeuta, 

proces dochodzenia do sprawności przebiegnie znacznie szybciej. 

rehabilitacyjny do wybranego przez Ciebie ośrodka oferującego rehabilitację 

kardiologiczną. kierowanie na rehabilitację kardiologiczną otrzymasz wraz 

z wypisem z Kliniki, na oddziale kardiologii lub chorób wewnętrznych oraz w po-

radni kardiologicznej.

Kiedy opadną emocje i ekscytacja związana z powrotem do domu, 

u części pacjentów pojawia się frustracja wiążąca się z ograniczeniami i brakiem

samodzielności po zabiegu. Masz prawo do takich uczuć.

Obniżenie nastroju często towarzyszy pogorszeniu samopoczucia 

fizycznego i zazwyczaj mija wraz z poprawą Twojej kondycji. Rehabilitując się, 

zyskujesz większą sprawność funkcjonalną, a co za tym idzie - większą nieza-

leżność od innych, co może sukcesywnie poprawiać Twój nastrój. Pamiętaj, że 

Twoja rodzina, bliscy i przyjaciele są dla Ciebie dużym wsparciem. Jeżeli 

obniżony nastrój, frustracja lub lęk nie miną, zasięgnij porady lekarza lub umów 

się na spotkanie z psychologiem. 



Część pacjentów po zabiegu kardiochirurgicznym zauważa u siebie niewiel-

kie problemy z pamięcią krótko- i długoterminową, koncentracją uwagi, zdolnościa-

mi wzrokowo-przestrzennymi oraz szybkością psychomotoryczną. Wiele czynników 

ma wpływ na występowanie tego typu zaburzeń: wykonanie zabiegu  w krążeniu 

pozaustrojowym, znieczulenie oraz stosowane leki. Z reguły, problemy ustępują po 

kilku tygodniach - jeżeli jednak ich nasilenie będzie utrzymywało się na stałym, 

niepokojącym poziomie lub będzie się zwiększać, warto skonsultować się z leka-

rzem oraz psychologiem (neuropsychologiem). 

Jeśl i zauważyłeś u siebie tego typu problemy, możesz w prosty sposób, 

w domowych warunkach rehabilitować swoje funkcje poznawcze. Staraj się samo-

dzielnie rozwiązywać krzyżówki i łamigłówki, czytaj dużo książek.

Mózg wymaga takiego samego treningu jak mięśnie! Miłej zabawy!

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH

BADANIE REZONANSEM MAGNETYCZNYM

W każdym przypadku o możliwości wykonania badania MRI u pacjenta 

poddanego zabiegowi kardiochirurgicznemu, powinien decydować personel 

pracowni rezonansu magnetycznego, która wykonuje badanie. Jeżeli to możliwe - 

radzimy jednak wykonać badanie dopiero po przebyciu trzymiesięcznego okresu 

rekonwalescencji.

Wraz z wypisem, otrzymasz opis wykonanej procedury oraz 

zastosowanych materiałów. W razie wątpliwości - lekarz radiolog każdorazowo 

powinien zweryfikować bezpieczeństwo przeprowadzenia badania, na przykład na 

stronie internetowej producenta danego implantu, bądź wszczepu (zastawki, 

pierścienia, itp.).






