Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.

Betegtájékoztató mőtétre kerülı beteg részére

Kedves Betegünk!

Teendık
A felvétel napján reggel vagy az elızı este fürödjön meg. Alaposan
mossa meg a hasát, köldökét és a testhajlatait. Körmei legyenek
tiszták, körömlakkot mossa le illetve fürdés után ne használjon
testápolót, sminket, körömlakkot. Ezek elvégzése, az Ön
biztonságos mőtéti beavatkozása miatt szükséges, ezek be nem
tartása a mőtét elhalasztását vonhatja maga után.

Köszönjük, hogy bizalmával a kiskunhalasi kórházat tisztelte meg.
Azzal a céllal készítettük ezt a Tájékozatót, hogy segítsük Önt a
mőtétre való felkészülésben.
Kérjük, ékszereket és nagyobb értékő tárgyakat ne hozzon magával.
Ön mőtéti beavatkozásra kerül felvételre ezért fontosnak tartjuk,
hogy tájékoztassuk arról, hogy otthonában milyen teendıi vannak
Önnek a felvétel napján illetve az elıtte lévı napon.
Kérjük, hogy a Tájékoztatót figyelmesen olvassa el és az Önre
vonatkozó szabályokat saját érdekében tartsa be.
A mőtét elıtt, ha kezelıorvosa elrendeli akkor jelenjen meg az
Aneszteziológiai szakrendelésen (rendelıintézet II. szint 15-ös ajtó)
és kérjük hozza magával a leleteit, vizsgálati eredményeit és a
jelenleg szedett gyógyszerek listáját. Tájékoztassa orvosát,
amennyiben Ön cukorbeteg vagy véralvadásgátlót szed.
A mőtétrıl a részletes tájékoztatást a szóbeli megbeszélésen kívül
írásban Mőtéti beleegyezı nyilatkozat formájában fogja megkapni.

Tisztálkodási felszerelést, papucsot, pizsamát/hálóinget, poharat,
evıeszközt, wc papírt legyen szíves hozzon magával.

Betegfelvétel

Mőtét elıtt:

Az intézménybe érkezéskor elıször Önnek be kell jelentkeznie a II.
szinten található Betegfelvételi irodában (Információs szolgálat
melletti lépcsın kell felmennie).

Az ápoló által adott kórházi hálóinget vegye fel és helyezze magát
kényelembe. Az altatóorvos által elıírt nyugtató gyógyszert az
ápolótól kapja meg, azt egy korty vízzel vegye be.
Ezután ne keljen fel, mert elıfordulhat, hogy a gyógyszer hatására
enyhén szédülni fog.

Készítse elı:
- beutalóját,
- érvényes TB (TAJ) kártyáját,
- személyigazolványát
A felvételt követıen Ön jelentkezik a betegellátó részlegen.

Megérkezés a betegellátó részlegre
Jelentkezzen a nıvér állomáson.
A felvételi dokumentáció elkészítése után elhelyezzük Önt
betegszobájában.
Ha bármilyen kérdése van, azt bátran felteheti munkatársunknak.
További felvilágosítást a mőtétével kapcsolatban (helye, idıpont,
idıtartam, módja, veszélyei) a felvételt követıen is kaphat a
kezelıorvosától.

Hozzátartozóival a kapcsolatot saját mobiltelefonján illetve a
részlegen lévı beteg-telefonon is tarthatja.
Elbocsátásának pontos idıpontjáról a kezelıorvosa fogja
tájékoztatni, ez alapján tudja Ön a családjával a hazamenetelt
megbeszélni.

Nyilvántartás: 028-/01-SZ-52

