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Osztályunk lehetőséget kíván biztosítani az előjegyzésre történő betegfelvételre, műtétre és 

hazabocsátásra. Így a betegek a felvételt követő 1 órán belül a műtőbe kerülhetnek, panaszmentesség 

esetén 4 órával a műtét után hazabocsátásra kerülnek. 

Feltételei 

Teljes nőgyógyászait lelettel, (felvételi lap) aneszteziológiai véleménnyel előzetes telefonos egyeztetés 

alapján műtéti előjegyzés adható. A műtéti előjegyzés napra, órára, percre szól. Amennyiben a páciens 

előzetesen kórlapját elkészítteti, úgy elegendő a műtéti előjegyzési időpont előtt 1 órával megjelenni a 

III. emeleti Egynapos Műtétes Részlegen. 

Amennyiben ilyen előjegyzést és korai hazabocsátást kíván igénybe venni, úgy erről tájékoztassa 

kezelőorvosát. Az Egynapos Műtétes részleg a Szülészet-Nőgyógyászat épületében a harmadik 

emeleten található. Egy-egy műtétes napon mintegy 20-25 beteget tudunk fogadni. A betegek 

elhelyezése a III. emeleten a 3409-3412-es kórteremben történik, nővéri felügyelet mellett. 

A kórtermekhez közvetlenül fürdőszobák tartoznak, illetve külön-külön zárható ruhásszekrények 

állnak a betegek rendelkezésére. A betegek étkeztetését egységcsomagok biztosításával oldjuk meg. 

Kórházunk fő feladata a betegellátás, így részlegünkön nincs lehetőség az értéktárgyak tárolására, 

ezért a felvétel előtt tájékoztatjuk betegeinket, hogy ne hozzanak magukkal, illetve lehetőleg 

hozzátartozójuk segítségével gondoskodjanak értékeik elhelyezéséről. 

Működése 

A nem sürgősségi betegeink előre tervezetten jelennek meg a kórházunkban, ahol altatást igénylő 

műtéti beavatkozáson esnek át. A műtétről, az érzéstelenítés módjáról, műtét előtti teendőkről 

(vizsgálatok iránya, altató orvosi vizsgálat ideje, intézeti tartózkodás időtartama stb.) az operáló 

orvostól kap tájékoztatást szóban és írásban a szakrendelőben való megjelenés alkalmával. 

A betegfelvétel a III. emeleten található felvételi irodában történik. Műtétet követően posztoperatív 

észlelésben és ápolásban részesülnek a betegek. 

Betegeink részére adott az a lehetőség, hogy a műtét napján az orvos által megbeszélt műtéti időpont 

előtt egy órával érkezzen részlegünkre. Ebben az esetben a III. emeleten található felvételi irodában a 

szükséges dokumentumok beszerzése után a betegfelvétel előzőleg megtörténik. 

Egynapos műtéti beavatkozások: 

• Terhesség megszakítás  

• Frakcionált küretek: Fr. cu. (szokásos anyagvétel méhből szövettani vizsgálatra)  

• Exscisió (kimetszések)  

• Méhpolyp eltávolítása  



• Méhűr kiürítése spontán vetélés után  

• Méhszáj elváltozások kimetszései  

• Méhen belüli fogamzásgátló eszköz altatásban való eltávolítása  

Hazabocsátás 

Teljes dokumentáció birtokában műtétet követően 6 óra múlva, másnap reggel 07:45-08:20 között, 

vagy a műtét napján 15:00-16:30 között, vagy a beteg előzetes írásbeli kérésére és hozzátartozója 

jelenléte esetén 4 óra múlva az aneszteziológus engedélyével, kellő felvilágosítás birtokában távozhat 

otthonába. 

Korai hazabocsátás feltétele: 

Felvételkor kinyilvánítja, hogy a kórházból eltávozása hazabocsátáskor hozzátartozója jelenlétében 

történik és a következő 6 órában a beteg egyedül nem marad. A felvételkor aláírt papírt elbocsátáskor 

a beteg hozzátartozója is aláírja. A korai hazabocsátás feltétele még az aneszteziológus (altatós orvos) 

véleményezése az altatószer hatásának teljes megszűnéséről. 

Látogatás 

A látogatást a harmadik emeleti látogatói helyiségben biztosítjuk. A helyiség előtti telefonkészüléken 

érdeklődhetnek hozzátartozójuk felől a 1886-os melléken. Higiénés szabályok, illetve a személyiségi 

jogok tiszteletben tartása miatt e részlegünkön a látogatásra nincs lehetőség. 

Műtétre érkező betegeinknek javasoljuk, hogy hozzon magával: 

• tisztálkodási eszközöket  

• papucsot  

Személyi feltételek 

A részlegen 1 fő szakápoló nyújt szakápolást a betegek számára. A szakorvosi ellátás a részlegvezető 

főorvos feladata. A műtétek koordinálását műtős szakasszisztensi képesítéssel rendelkező 

részlegfelelős ápoló végzi. 

Tárgyi feltételek 

Biztosított a posztoperatív kórterem a hozzá tartozó műtéti egységgel és anesztéziával. A tárgyi 

feltételek az ellátáshoz adottak. 

Az adminisztráció többnyire számítógépes rendszeren alapul. A részlegen bármilyen problémával 

kapcsolatban a részlegfelelős ápoló áll rendelkezésükre, munkanapokon 07:00-15:00 óráig 

személyesen, vagy telefonon, az 599-700/1886-os melléken. 

 


