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BETEGTÁJÉKOZTATÓ MŰTÉT ELŐTTI KIVIZSGÁLÁS 

ELVÉGEZTETÉSÉHEZ 

 

1. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT 

Helye, ideje: Éhgyomorra 08.00-tól a traumatológiai szakrendelésen. 

 

 

2. MELLKAS RÖNTGEN FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE 

Helye, ideje: Az első Betegirányító pultnál kell bejelentkezni a vérvétel 

után. 

  

 

3. BELGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT 

A beutalót a vérvételt követő napon 11.00.-tól a Traumatológiai 

szakrendelésen kapja meg. 

A vizsgálat elvégzéséhez szükséges a labor eredmény és a mellkas 

röntgen lelete. A labor vizsgálat eredményét a beutalókkal 

(belgyógyászat, anaesthesiológiai vizsgálat) együtt kapja meg. 

 

 

4. ANAESTHESIOLOGIAI (ALTAÓORVOSI) VIZSGÁLAT  

(A műtéti érzéstelenítés módjának megbeszélése.) 

A vizsgálat a sebészeti pavilon IV. emeletén történik 13.00.-15.00.-ig 

A vizsgálat elvégzéséhez, a kapott tájékoztató kitöltése szükséges! (Ennek 

hiányában a vizsgálatot nem tudják elvégezni.) 

 

 

A műtét napján 07.15-kor jelentkezzen a Baleseti 

Sebészeti/Traumatológiai osztályon felvételre. (Sebészeti pavilon II. 

emelet) 

Éjféltől ne fogyasszon semmit.  

Az altatóorvosi vizsgálás során kérjük, egyeztesse, hogy a 

rendszeresen szedett gyógyszereit beveheti-e a műtét napjának 

reggelén! 
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HOGYAN KÉSZÜLJÖN, HA ÖNT OPERÁLNI FOGJÁK 

 

Kérjük, hogy a műtét előtt és után saját érdekében tartsa be a következőket: 

 

 Kórházi felvételkor az alábbiakat hozza magával: 

- korábbi zárójelentései, vizsgálati eredményei, 

- otthonában szedett gyógyszerek listája (ha egyedi gyógyszert szed, 

kérjük hozza magával, mert beszerzése néhány napot igénybe vehet), 

- tisztálkodási eszközök, szükség esetén egészségügyi betétet, 

- pohár, evőeszköz, 

- hálóruha, papucs, fürdőköpeny. 

 

 Kivehető fogprotézisét, kontaktlencséjét távolítsa el! 

 Mossa le a körömlakkot, a sminket (szemfestéket, arcfestéket) az arcáról! 

 Ékszereit vegye le, testékszereit távolítsa el! Ékszert ne hozzon magával! 

 A műtét reggelén alaposan fürödjön meg, különös tekintettel a műtéti területre 

és a hajlatokra, mosson hajat, majd vegyen tiszta hálóruhát! Körmeit tisztítsa 

meg, vágja le. 

 Ha dohányzik, azt a műtét előtt két nappal hagyja el, vagy legalább 

csökkentse a mennyiségét! A dohányzás csökkenti a vér oxigénszállító 

képességét, így műtét alatt és után légzési problémák, köhögés, a torok kaparó 

érzése jelentkezhet, illetve nő a kockázata a fertőzés kialakulásának! 

 Étkezéssel, folyadék fogyasztásával, rendszeresen szedett gyógyszereivel 

kapcsolatos teendőkről az operáló ill. altató orvos fog tájékoztatást adni. 

 Amennyiben orvos által előírt diétát tart, kérjük, hogy az ezt előíró orvosi 

igazolást/zárójelentést hozza magával. 

 Az osztályos látogatási rendet tartsa be! Egyszerre csak két látogatót fogadhat. 

A látogatók a kórházi ágyra higiénés okokból ne üljenek!  

 Tartsa be az orvos által előírt diétát, és erről tájékoztassa hozzátartozóit. 

 

Részletes házirendről a Kórház Házirendjéből tájékozódhat. 

 

További kérdéseivel forduljon bizalommal kezelő orvosához, ill. az ápolóhoz. 

 


