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INFORMACJA DLA PACJENTA 

PRZYGOTOWANIE DO OPERACJI 

Pacjent do operacji musi być w pełni zdrowy bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych, kataru, kaszlu itp. 

Pacjent u którego występują innego rodzaju schorzenia, anestezjolog może zalecić wykonanie dodatkowych 

badań i konsultacji specjalistycznych. 

Pacjent przed operacją musi być 6 godzin na czczo (6 godzin przed zabiegiem nie wolno nic jeść ani pić) 

Operacja zeza przeprowadzana jest w pełnym znieczuleniu (narkoza). 

Przed operacją konieczne jest wykonanie następujących badań dodatkowych. 

 

Badania dla dzieci 
 

 morfologia z rozmazem 

 badanie na obecność antygenu HBS 

 badanie HCV 

 badanie układu krzepnięcia: INR, APTT 

 badanie poziomu sodu i potasu we krwi 

 aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia  2-
3 dni przed operacją  

Badania dla dorosłych 
 

 morfologia z rozmazem 

 badanie na obecność antygenu HBS 

 badanie HCV 

 badanie układu krzepnięcia: INR, APTT 

 badanie poziomu sodu i potasu we krwi 

 cukier na czczo (poziom cukru we krwi) 

 badanie EKG 

 aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia  2-3 
dni przed operacją  

 

Badania do operacji ważne są tylko 14 dni. 

Przed planowaną operacją zalecane jest zaszczepienie się przeciwko żółtaczce wszczepiennej typu B. 

Uwaga: Pacjent powinien posiadać na czas zabiegu operacyjnego piżamę, pantofle i przybory toaletowe. 

OPERACJA ZEZA 
Operacja zeza przeprowadzana jest metodą chirurgiczną bez użycia lasera, trwa około 30-45 minut. Polega na 
osłabieniu zbyt silnie działającego mięśnia lub wzmocnieniu mięśnia działającego zbyt słabo (co powoduje 
wystąpienie zeza). 
 

P0 OPERACJI 
Po skończonym zabiegu pacjentowi zakłada się opatrunek, który pozostaje na oku pacjenta do następnego dnia rano. 
Po operacji przez kilka tygodni pacjent stosuje krople przeciwzapalne (TOBRADEX) - cztery razy dziennie do 
operowanego oka. Jeśli po nocy oko jest sklejone wydzieliną ropną, istotne jest przemywanie oka przegotowaną, 
letnią wodą lub solą fizjologiczną. Należy pamiętać, że oko może być zaczerwienione i obrzęknięte do dwóch tygodni, 
może boleć i łzawić. Szwy które są założone w oku mogą sprawiać wrażenie jakby " coś wpadło" do oka. Do operacji 
zeza stosuje się szwy rozpuszczalne, które wchłaniają się do sześciu tygodni po zabiegu. 
Operowane oko należy chronić przed zabrudzeniem. Do pracy, szkoły, przedszkola pacjent może wrócić                                      
po 2 tygodniach od przeprowadzonego zabiegu. 
 
 



 
ZEZ - DIAGNOSTYKA 
Po wykluczeniu stanów mogących pozorować zeza, takich jak zmarszczka nakątna sprawiająca wrażenie zeza 
zbieżnego W prawidłowo ustawionym oku wtedy przeprowadza się badanie ostrości wzroku, wady wzroku i kąta 
zeza. 

Jeżeli dziecko jest bardzo małe wtedy badanie oczu jest bardzo trudne, ale już u kilkumiesięcznego dziecka możemy 
zbadać ostrość wzroku, refrakcję i zastosować odpowiednią korekcję okularową. Kolejnym ważnym badaniem jest 
ocena dna oka w kierunku występowania innych schorzeń obniżających ostrość wzroku. 

 

MIEJSCE OPERACJI 

Szpital Św. Rafała 

ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków 

tel: 12 385 57 34, fax: 12 385 57 36 

 

Hotele zlokalizowane w pobliżu 

Hotel Optima 
ul. Malborska 65 
tel. 12 655 17 49 
tel. 12 655 06 84 
tel. 12 397 31 13 

www.optima.krakow.pl 
 tani hotel 

Hotel Artur 
ul. Aleksandry 30 
tel: 12 651 06 00 

www.hotelartur.pl 
Hotel *** 

Pensjonat STAŃCZYK 
ul. Kalwaryjska 16 
tel: 12 656 05 07 

kom: 662 101 704 
www.pensjonatstanczyk.pl 

 
TAXI  
 
Lajkonik - tel. 19628 
Eurotaxi - tel. 19664  
Grosik - tel. 19666 
Barbakan - tel. 19661 
Teletaxi - tel. 19626 
 Megataxi - tel. 19625  

 
Dojazd z Dworca głównego liniami MPK 

 
Linie tramwajowe - 6, 24, 50 
Dojazd z Centrum Leczenia Zeza, ul. Bociana 4  
autobusem linii 164 do końca.  

 

 

Szpital Św. Rafała 

http://www.hotelartur.pl/

