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Szemészeti Osztály

 MSZ EN ISO 9001 
 MSZ EN ISO 14001 
 MSZ 28001
 MEES 

TÁJÉKOZTATÓ SZEMMŰTÉTRE VÁRÓ BETEGEK RÉSZÉRE
Kedves Betegünk!
Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítséget nyújtson Önnek a műtétre való felkészülésben.
Reméljük, minden kérdésére kielégítő választ fog kapni, amennyiben nem, kérjük, forduljon
bizalommal az osztály orvosaihoz, ápolóihoz, asszisztenseihez.
Nagyon fontos, hogy a műtét kitűzött időpontja előtt háziorvosától kérjen beutalót, illetve az alábbi
vizsgálatokra menjen el: belgyógyászat (operálhatósági vélemény), mellkasröntgen, rutin vérvétel
(vércukor, süllyedés, vérkép), vizelet általános vizsgálata. Amennyiben vérhígító gyógyszert szed
(Astrix, Plavix, Syncumar, Colfarit, Aspirin protect), kérjük, ellenőriztesse a véralvadási
paramétereit (protrombin és INR szint), az injekcióra való átállítást beszélje meg operáló orvosával.
Szürke hályogműtétnél semmi esetre sem kell átállítani injekcióra.
Kérjük, a felvétel napjára feltétlenül hozza magával: beutalóját, leleteit, operálhatósági véleményt,
szedett gyógyszerek listáját.
Ha Önt a felvétel napján operálják, kérjük, reggel 7.00 órakor jelentkezzen a nővérszobában,
egyébként pedig a felvétel napján 7.30 órakor az ambulanciánkon az asszisztenseknél kell
jelentkezni.
A műtét napján az étkezés és a gyógyszerek bevétele ugyanúgy történik, mint otthonában, kivéve,
amennyiben vérhígítót szed, azt műtét után szabad bevenni.
Nagyon fontos, hogy a műtőbe
- kórházi ruházatba (a kórházi ruha alatt nem maradhat saját ruházat – zokni, fehérnemű, stb.),
- smink (különös tekintettel az arc és szemek), körömlakk és
- ékszer nélkül menjen.
- Műfogsorát vegye ki.
- A férfiak műtét előtt borotválkozzanak meg.
Ha vizelettartási problémái vannak, kérje az ápolószemélyzet segítségét, illetve jelezze
kezelőorvosának.
Kérjük, hogy ékszereket, valamint nagyobb összegű pénzt ne hozzon magával, mivel ezekért a
vagyontárgyakért a kórház és az osztály felelősséget nem tud vállalni.
A műtét utáni időszakról az ápolási távozási lapon fog információt találni, felvilágosítást pedig
orvosától, illetve az osztály ápolóitól kap.
Együttműködését köszönjük!
Mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kívánnak:
a Szemészeti Osztály dolgozói
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