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INFORMACJE DLA PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH NA WYKONANIE SPECJALISTYCZNEGO ŚWIADCZENIA 
ZDROWOTNEGO W SZPITALU UNIWERSYTECKIM NR 1 W BYDGOSZCZY 
Bezwzględnym warunkiem zakwalifikowania pacjenta do zabiegu transplantacji wątroby jest usunięcie 
możliwych źródeł zakażenia oraz wykluczenie obecności schorzeń o podłożu nowotworowym. U pa-
cjentów z marskością wątroby na tle poalkoholowym konieczne jest udokumentowanie co najmniej 6-
miesięcznego okresu abstynencji (świadomego utrzymania stanu trzeźwości). 
 
Wobec powyższego przed rozpoczęciem szczegółowej diagnostyki 
w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplan-
tacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, prosimy o 
wykonanie niżej podanych zaleceń. Są one warunkiem przyjęcia do 
Kliniki i  kontynuacji dalszej części niezbędnych badań i konsultacji. 
 
Wszyscy pacjenci: 

 Leczenie stomatologiczne –prosimy o dostarczenie zaświadczenia o pełnym wyleczeniu ognisk 
zapalnych. 

 Konsultacja psychologiczna –uzyskanie opinii o gotowości do podjęcia współpracy celem po-
stępowania kwalifikacyjnego przygotowującego pacjenta do przeszczepienia wątroby oraz co 
do świadomej decyzji pacjenta o gotowości do zabiegu transplantacji wątroby. 

Dodatkowo: 
 U kobiet – konsultacja ginekologiczna – badanie lekarskie, USG narządu rodnego, cytologia, w 

razie możliwości: mammografia -prosimy o dostarczenie zaświadczenia o stanie narządu rod-
nego. 

 U pacjentów ze schorzeniami psychiatrycznymi, neurologicznymi konieczna konsultacja psy-
chiatryczna –ocena możliwości współpracy, regularnego przyjmowania leków, samokontroli. 

U pacjentów z marskością wątroby na tle poalkoholowym: 
 Konsultacja psychologiczna – możliwość podjęcia współpracy, świadomej decyzji o zabiegu 

transplantacji wątroby, motywacji do podjęcia leczenia odwykowego i utrzymania stanu trzeź-
wości. 

 Konsultacja psychiatryczna – możliwość podjęcia współpracy, świadomej decyzji o zabiegu 
transplantacji wątroby, motywacji do podjęcia leczenia odwykowego i utrzymania stanu trzeź-
wości. 

 Udokumentowanie terapii odwykowej –ambulatoryjnej i/lub szpitalnej 
 
Uwaga: Wszystkie zaświadczenia od specjalistów powinny być opatrzone formułką: 
„Brak przeciwwskazań do zabiegu transplantacji wątroby” 
 
Dziękujemy wszystkim specjalistom za wsparcie pacjentów w procesie kwalifikacji do transplantacji 
wątroby. 
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