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Ortopédiai Sebészeti Osztály

 MSZ EN ISO 9001 
 MSZ EN ISO 14001 
 MSZ 28001
 MEES 

MŰTÉTI ÉRTESÍTÉS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ
………………………………………..
név

Kedves Betegünk!
Értesítjük, hogy programozott protézis műtétjére előjegyeztük Ortopédiai Sebészeti Osztályunkra
felvételre.
1.

Kérjük, hogy kórházi befekvés időpontjáról az interneten (www.markusovszky.hu honlapon az
ortopédia-....................... táblázatban) tájékozódni szíveskedjék. Telefonon érdeklődhet a 94/311-542es telefonszámon (3331-es mellék, ortopédia) – reggel 8.00-8.30 óra között.

2.

Tervezett műtéti időpont előtt 2 hónappal feltétlenül jelentkezzen ortopédiai kontrollvizsgálaton!
Akkor készítünk friss röntgenfelvételt és kezdjük meg a szükséges góckutatást. Ekkor kapja kézhez a
vér- és vizeletvizsgálati beutalókat is.

3.

Befekvése előtt 2 héttel a területileg illetékes rendelőben az alábbi laborvizsgálatokat végeztesse el:
Teljes vérkép, thrombocyta szám, Na, K szint meghatározás, májfunkció, CN, creatinin, vércukor,
süllyedés, CRP, Se fehérje, PTI, TI, INR, protrombin, vércsoport, EKG, vizelet általános vizsgálata.
A laborvizsgálati eredmények 2 hétnél régebbiek ne legyenek!

4.

A vizsgálatok eredményeivel az aneszteziológiai szakambulanciát (altatóorvost) keresse fel a
Markusovszky Kórház Sebészeti Tömbjének (16. épület) földszintjén munkanapokon 8-14 óra között.
Ehhez időpontkérés szükséges a 94/311-542/3356-os vagy 3358-as mellékű telefonszámon.
Személyesen a Rendelőintézet kartonozó ad időpontot.
Még aznap keresse fel az eredménnyel ortopéd kezelőorvosát, hogy ellenőrizhesse, minden rendben
van-e.

5.

Amennyiben véralvadásgátlót szed (Syncumar, Marfarin, Astrix, Aspirin, stb.), azt műtét előtt el kell
hagyni. A gyógyszer helyettesítése érdekében háziorvosát keresse meg!

6.

A befekvés megadott napján délelőtt, 8 és 10 óra között jelentkezzen a Markusovszky Kórház
Sebészeti Tömbjének (16. épület) földszintjén (4. sz. rendelő) kórházi felvétel céljából. Hozza
magával beutalóját, a korábban készült RTG (esetleg MR, CT) felvételeket, laboreredményeit, ill. az
aneszteziológiai vizsgálat során kiállított altatási jegyzőkönyvet.
Amennyiben a műtéti időpontban a befekvést vállalni nem tudja, kérjük, erről telefonon minél
hamarabb értesítse osztályunkat (06-94/311-542/3331 vagy 5196 mellék).
Szombathely, 20……………………………….
..................................................
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