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Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

60 - 834 Poznań, ul. Mickiewicza 2 

Laparoskopowe wycięcie wyrostka robaczkowego 
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Wstęp 

Zabieg wykonywany jest ze wskazań nagłych. W powłokach brzusznych wykonuje 
się 3 otwory (5-10 mm), przez które wprowadza się kamerę i narzędzia potrzebne 
do wykonania zabiegu. Wyrostek zostaje wycięty i usunięty przez jedno z nacięć. Po 
zabiegu zostają jedynie 3 niewielkie blizny w miejscu nacięcia. W większości 
wypadków zabieg udaje się wykonać laparoskopowo, jednak czasami konieczna jest 
konwersja do techniki klasycznej. 

Znieczulenie: 

Ogólne. 
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Średni czas trwania zabiegu:  

30-60 minut 

Wskazania do zabiegu:  

Zapalenie wyrostka robaczkowego.  

Średnia długość pobytu w szpitalu: 

3-4 dni. 

Dzień zabiegu: 

Zabieg wykonywany jest ze wskazań nagłych. Po wykonaniu badań diagnostycznych 
pacjent operowany jest w dniu przyjęcia. 

Dzień po zabiegu: 

Rano pacjent może powoli wstać z łóżka (pierwsze wstawanie powinno odbywać się 
w obecności osób trzecich). 

Drugi dzień po zabiegu: 

W większości przypadków pacjent zostaje w szpitalu w celu kontroli jego stanu do 
drugiego dnia po operacji (czasem dzień dłużej). Przed wypisem pacjent jest 
badany przez lekarza i ma zmieniony opatrunek. Na karcie informacyjnej znajduje 
się opis wykonanego leczenia, wyniki badań, opis operacji oraz zalecenia co do 
dalszego postępowania. 

Odwiedziny: 

W godzinach 8-20. Odwiedziny na sali pooperacyjnej po uzyskaniu zgody 
pielęgniarki lub lekarza. 

Dalsze postępowanie: 

Po wyjściu ze szpitala pacjent samodzielnie zmienia opatrunki co 1-2 dni. Po 
wypisie w części przypadków wskazane jest samodzielne kontynuowanie profilaktyki 
przeciwzakrzepowej, informacja na jej temat podana jest na karcie informacyjnej. 
Po ok. 7 dniach od wyjścia ze szpitala pacjent udaje się na wizytę do poradni 
chirurgicznej, podczas której chirurg ocenia stan pacjenta oraz stan gojenia się rany 
i usuwa szwy. 
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