
Tisztelt Betegünk! 

Osztályunk dolgozói azon fáradoznak, hogy Ön mielőbb visszanyerje egészségét. 
Szíveskedjék útmutatásunkat figyelemmel kísérni, és gyógyulása érdekében együttműködni 
velünk. 

A betegek napirendje 

A betegek ébresztése reggel 04:30 óra előtt történik. A csendes pihenő 14:00- 16:00 óráig tart. 

Naponta kétszer tartunk vizitet, délelőtt 7:15 órától, délután 13:30 órától. 

Főorvosi vizit minden nap 08:00 órától tartunk. 

Villanyoltás 21:00 órakor. 

Beteglátogatás 

Intézetünkben naponként van beteglátogatás 9:00 –19:00 óráig. 

Kérjük, hogy beteglátogatás csak a meghatározott időben történjék, mert egyébként zavarja az 
osztály munkáját. 

A látogatópapucsot kérjük használni! 

Kérjük, hogy egyszerre legfeljebb két látogató legyen a betegágynál. 

Utcai ruhában ne üljenek az ágyra, mert így sok port és kórokozót lehet behurcolni a 
kórterembe. 

Ételt behozni csak orvosi és nővéri jóváhagyás mellett lehet, ALKOHOLT NEM. 

Kérjük, virágot  ne hozzanak osztályunkra. 

A betegek számára hozott, tárolni kívánt élelmet a betegek részére biztosított hűtőben, névvel 
ellátva kérjük elhelyezni. 

Tájékoztató a műtét előtti teendőkr ől 

A műtét és az ehhez szükséges altatás/érzéstelenítés az egész szervezetet érinti, ezért 
tudnunk kell az Ön betegségeiről, előző műtétjeir ől, jelenlegi állapotáról, kezeléséről. 

A fentiek miatt szükségünk van: 

Egy hónapon belüli, laboratóriumi eredményekre: INR, APTI, Hemoglobin, Hematokrit, 
Thrombocyta, GOT, GPT, Alkalikus foszfatáz, GGT, kolineszteráz, Na, K, Cl, vércukor, 
CN, Kreatinin. 



3 hónapon belüli - Országos Vérellátó Szolgálat által meghatározott - vércsoport, és 
ellenanyag szűrési eredményre (kórházi laboratórium által meghatározott eredményt 
nem tudunk elfogadni). 

6 hónapon belüli tüdőszűrési eredményre, vagy mellkas rtg-re. 

Szívbetegség, magas vérnyomás, cukorbetegség, tüdőbetegség esetén, ill. 60 éves életkor 
felett EKG leletre. 

Az Ön biztonsága érdekében kérjük, hogy amennyiben a fenti kivizsgálás során új 
betegség került felismerésre (pl. Cukorbetegség, magas vérnyomás) ezt állíttassa be, 
kezeltesse befekvés előtt, mert műtéti osztály lévén ezt nekünk nincs módunkban 
megtenni. 

Kérjük továbbá, hogy előző betegségeiről, kórházi kezeléseiről szóló orvosi 
dokumentációt hozza magával, a soron következő gondozáson - amennyiben esedékes -
vegyen részt, ennek eredményét szintén hozza be. 

Rendszeresen szedett gyógyszereit írassa fel háziorvosával és az eredeti dobozokban, 
hozza magával, mert szükséges tudnunk, hogy mit és milyen dózisban szed. 

Amennyiben acetilszalicilsav, clopidogrel, ticlopidin hatóanyag tartalmú gyógyszert szed 
a műtét előtt két héttel, aneszteziológussal szükséges személyesen konzultálni a 
gyógyszer további adagolásának vagy elhagyásának menetéről. 

Amennyiben Warfarint vagy Syncumárt szed, a műtét előtt át kell állíttatnia magát kis 
molekulasúlyú heparinra, háziorvosával. Ez az átállítás néhány napot vesz igénye, mivel 
1,5 INR alatt tudjuk csak a műtétet biztonságban elvégezni. 

Kérjük, keresse meg háziorvosát és tájékoztassa a tervezett műtétről, a kivizsgálás 
lépéséről és az előkészítés menetéről. 

 
A műtét napján történő befekvés esetén teljesen üres gyomorral kell jelentkeznie felvételre 
reggel 07: 00 órára. Előző éjféltől semmit sem fogyaszthat szájon át. A műtét előtti napon 
történő befekvés esetén a délelőtti órákban  (09: 30-10: 00 óra körül) jelentkezzen felvételre. 

 
Kérjük a kivizsgálást járó betegként, végeztesse el. Amennyiben az előjegyzett 
időponthoz képest 1 hónapon belül fekvőbeteg intézménybe nyert felvételt, kérjük, ezt 
jelezze az előjegyzést adó orvosnak. 

Felvétel esetén a következőket hozza magával: 

Tisztasági felszerelés (fésű, szappan, fogkefe, fogkrém, törülköző, pohár, papírszalvéta, 
zsebkendő, WC-papír, köntös) evőeszközöket. Kérjük, hozzon magával pizsamát, vagy 
hálóinget. 

Kérjük, a felvétel előtt személyesen - egyeztetés miatt - keresse meg kezelőorvosát a 
megbeszélt időpontban, az elvégzett vizsgálatok leleteivel. 



Közreműködését köszönjük. 

Dr. Tóth György 
Osztályvezető főorvos 

 


