MŰTÉT ELŐTTI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy kórházunkat tisztelte meg bizalmával!
Tájékoztatjuk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 10/2021 .( V.6,) számú utasítása
szerint az alábbiak a mérvadók :
„Az egészségügyi intézménybe a műtéti beavatkozásra érkező betegek felvételének feltétele, hogy az egészségügyi állapotból egyéb kontraindikáció nem áll fenn , és érvényes
védettségi igazolvánnyal rendelkeznek , vagy védettségi igazolvánnyal nem rendelkeznek,
de a tervezett beavatkozást megelőző 48 órán belüli negatív SARS-CoV-2 PCR teszt eredménnyel és a műtét napján végzett negatív Antigén gyorsteszttel rendelkeznek.”
Ha Ön és orvosa a vizsgálatot követő megbeszélés során műtéti beavatkozás mellett
döntöttek, és műtéti időpontban is megegyeztek, ajánljuk figyelmébe a következő listát,
mellyel a műtéti felkészülést szeretnénk megkönnyíteni.

MŰTÉTET MEGELŐZŐ SZÜKSÉGES VIZSGÁLATOK
1.

VÉRKÉP, IONOK, VÉRCUKOR, VESE- ÉS MÁJFUNKCIÓ

2.

VÉRALVADÁS (INR) VIZSGÁLAT

3.

VIZELET ÁLTALÁNOS VIZSGÁLAT

4.

MELLKAS RÖNTGEN LELET

5.

EKG VIZSGÁLAT

6.

VÉRCSOPORT ÉS ELLENANYAG VIZSGÁLAT
Csak protézis műtét esetén!

7.

Ha rendszeres szakorvosi gondozás alatt áll (pl. kardiológia), kérjük hozza
magával a friss szakvéleményt

8.

Amennyiben pacemakerrel rendelkezik, kérjük, hozza magával a friss bemérést
igazoló leletét

Természetesen ez a lista mindig személyre szabott, a felsoroltakon túl további vizsgálatot
kérhet operáló orvosa, altató orvosa. Ugyanakkor kisebb műtétek esetén a szükséges vizsgálatok listája ennél rövidebb lehet. A pontos listát a műtétre való előjegyzéskor adjuk oda.
Az eredmények nem lehetnek régebbiek 1 hónapnál (mellkas röntgen esetén 12 hónapnál).
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ALTATÓORVOSI VIZSGÁLAT
Nagy műtétek esetén a beavatkozás előtt 1 héttel, kisebb műtétek esetén a műtét reggelén
személyes vizsgálattal és megbeszéléssel egybekötött altatóorvosi vizsgálat zajlik. Ennek
során a beszerzett vizsgálati eredményeit ellenőrizzük, és az altatóorvos megbeszéli önnel
a műtét során alkalmazható érzéstelenítési-, altatási eljárásokat.
A kivizsgálásra kérjük, készítse elő előző műtéteinek zárójelentését, rendszeresen szedett
gyógyszereinek listáját, összes kivizsgálásának eredményét, röntgen vagy MRI felvételeit.
Amennyiben kivizsgálása során komoly eltérésre derül fény, kérjük, azt mihamarabb előre
jelezze számunkra.
Műtéti beavatkozás előtt hat héttel és azt követően néhány hétig védőoltást ne tervezzen!
Az OEP finanszírozott műtétek elvégzésének feltétele a szabályos háziorvosi beutaló a
Kastélypark Klinikára.
Krónikus betegségeire szedett gyógyszereit hozza magával!

A MŰTÉT NAPJÁN
A műtét reggelén a megbeszélt időpontra (általában reggel 7 óra) várjuk Klinikánk recepcióján (Tata, Hajdú u. 15).
A műtétet megelőző este 20 óráig ehet, 22 óráig ihat szénsavmentes folyadékot, de ezt követően semmit. 22 óra után nem dohányozhat, rágógumit sem használhat.
Ha szívgyógyszereket szed, reggel egy korty tiszta vízzel azokat beveheti. Ha cukorbeteg,
akkor műtét előtt fontos az értékek beállítása, kontrollálása, de a műtét reggelén inzulin-,
vagy tabletta adagját ne vegye be, csak ha a műtét előtt orvosa elrendeli.
Ha ételérzékenysége van vagy vegetáriánus étkezést folytat, kérjük, jelezze előre táplálkozási
külön igényét!
Reggel 7.00 és 8.00 óra között zajlik a betegfelvétel.

FONTOS! A MŰTÉT REGGELÉN HOZZA MAGÁVAL AZ ALÁBBIAKAT:
TAJ- és lakcímigazoló kártyáját
Az elkészült vizsgálati eredményeket
MR, röntgenfelvételeket
A háziorvosi beutalót
Rendszeresen szedett gyógyszereit
Korábban felírt vérhígító gyógyszerét.

Fontos jeleznie, ha munkahelyi baleset miatt történik a műtéte, vagy ha a távozáskor önköltségen betegszállítóval továbbszállítást kér otthonába/rehabilitációs intézetbe, ahol előzőleg
orvosa segítségével egyeztették az átszállítást (cím, átvevő osztály, orvos ).
A betegfelvétel megtörténte után előfordul, hogy hosszabb ideig várakoznia kell az ambulancián mielőtt az osztályra kerül. Ez függ többek között a műtéti sorrendtől is. Ehhez kérjük
szíves türelmét, amint lehet, elhelyezzük osztályunkon.

FELVÉTEL AZ OSZTÁLYRA
Megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy lábadozása a műtét után a lehető
legkomfortosabban teljen. Ehhez kérjük, hozza magával saját személyes dolgait (tisztálkodási
eszközök, ruházat), valamint az orvosa által előre felírt injekciókat, segédeszközöket.
A zárható szekrényen kívül lehetőség van nagyobb értékeiket széfben elhelyezni, melyet
ápolóink a betegfelvételkor felajánlanak. A kórteremben hűtőszekrény áll betegeink rendelkezésére. Emelt szintű szolgáltatás részeként minden szoba rendelkezik fürdőszobával,
WC-vel, televízióval és vezeték nélküli internet elérhetőséggel (Wi-Fi).

LÁBADOZÁS AZ OSZTÁLYON
A műtét után Ön a szobájába kerül vissza. A műtét napján pácienseink általában csak vacsorát
ehetnek, de amennyiben ezt állapotuk korábban megengedi, uzsonnát készítünk számukra.
Poharat, evőeszközöket az osztályon biztosítunk. A reggelit és a vacsorát helyben készítjük,
több napos bent fekvés esetén napi három menüből történik az ebédválasztás. Teát és ásványvizet biztosítunk, műtét utáni reggelen kávé fogyasztására is van lehetőség. Tekintettel
a különleges táplálkozási igényekre dietetikus tanácsadására is van lehetőség.
Az osztályon minden nap 10-12 óra, valamint 16-19 óra között van látogatási idő, melyet pácienseink nyugalma és pihenése érdekében kérünk betartani. Influenza járvány idején - a
központi rendelkezéseket betartva - a zavartalan gyógyulás érdekében az ápolási osztályon
a látogatás szünetel.
A műtét napján általában ágyban végzett tornát kezdünk és a műtétet követő reggelen
megindul a személyre szabott gyógytorna program. A gyógytornásztól kapott tanácsok
betartása szükséges a teljes gyógyuláshoz. Gyógytornászaink a hazamenetel után esedékes
gyakorlatokat is betanítják, szakorvosa javaslatának megfelelően otthonában vegye fel a
kapcsolatot a helyi gyógytornásszal.
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HAZABOCSÁTÁS
A műtét után megbeszélteknek megfelelően reggel 8.30 és 9 óra között engedjük haza pácienseink legnagyobb részét. Orvosi vagy egyéb indokból ettől természetesen eltérhetünk.
Ilyenkor a hozzátartozók már reggel 8 órától felmehetnek az osztályra segíteni hozzátartozójuknak.
Távozáskor a recepción, munkaszüneti napokon illetve hétvégén a nővér pultnál kapják meg
a zárójelentést két példányban, a kórházi igazolást a bentfekvésről és a felírt recepteket.
A számlák a távozásig készpénzzel rendezhetőek. Átutalással történő fizetés esetén azt kérjük befekvésig rendezni és az átutalási bizonylatot betegfelvételkor bemutatni a recepción.
Amennyiben egészségpénztár nevére kéri a számlát, azt kérjük, jelezze megérkezéskor
és a számlához szükséges adatokat a recepción adja le.
A kontroll vizsgálat (varratszedés) időpontját a zárójelentésen találja. A hazabocsátást követő
napokban bármely komoly panasz esetén vegye fel a kapcsolatot kezelőorvosával, vagy hívja
Klinikánkat a zárójelentésen feltüntetett telefonszámon.
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