Tájékoztató	
  a	
  nőgyógyászati	
  nagyműtétekhez	
  
Engedje meg, hogy tájékoztassuk a nőgyógyászati nagyműtétek esetén szükséges információkról
és adjunk néhány praktikus tanácsot a várható történésekhez.

Műtéthez	
  szükséges	
  kivizsgálás:	
  
•
•
•
•
•

6 hónapon belüli mellkasröntgen, vagy tüdőszűrő eredmény
EKG (2 hónapnál nem régebbi)
friss labor (vérkép, általános vizelet, máj- és vesefunkció, véralvadás)
szükség esetén negatív terhességi teszt
friss vércsoport + ellenanyagszűrés. 2 hónapnál régebbi leletet nem fogadunk el az
ellenanyagszűrés miatt.

Altatóorvosi	
  (aneszteziológiai)	
  konzílium,	
  gyógyszerek	
  
A műtét tervezett időpontja előtt legkésőbb 3 munkanappal, minden elkészült leletével jelenjen
meg az altatóorvosi konzíliumban. Itt dől el a műtéti érzéstelenítés, altatás és gyógyszerlés módja.
Néha előfordul hogy további vizsgálatokat is elrendelnek.
Az alábbi gyógyszerek szedésének módosítására lesz szükség, melyet a műtét előtt meg kell
beszélni:
•
szájon át szedett antidiabetikumokat (vércukor csökkentő gyógyszerek) a műtéti időszakban
inzulinra kell váltani
•
szájon át szedett antikoagulánsokat (véralvadást csökkentő, ún. „vérhígító” gyógyszerek, pl.
Syncumar, Warfarin) a műtéti időszakban injekciós heparin készítményekre kell váltani
•
fogamzásgátló tabletták vagy klimaxban hormonpótló készítmények szedését fel kell
függeszteni
•
rendszeresen szedett nem szteroid gyulladáscsökkentők (Pl. Algopyrin, Demalgonil, Panadol
stb.) szedését mellőzni kell a műtét előtti egy hétben!
•
minden rendszeresen szedett gyógyszer alkalmazását beszéljük át műtét előtt!

Kórházi	
  felvétel:	
  
A kórházi felvételre a megbeszélt műtét előtti napon a megbeszélt napszakban jelentkezzék a
kórházban. Kérjük, hogy a műtéti felvételkor a beutalóját, minden elkészült és korábbi leleteit egy
dossziéban hozza magával!
Amennyiben rendszeresen szed valamilyen gyógyszert, hozza magával és a műtét napján egy
korty vízzel vegye be a szükséges orvosságokat.
A műtéthez szükséges altesti borotválást ajánlott otthon elvégezni, amennyiben nem tudja
magának elvégezni, felvételkor jelezze az osztályos nővérnek és kérjen segítséget.
Műtét előtti este szükség esetén bélelőkészítést kap (hashajtás, esetleg beöntés). Bélelőkészítés
után már nem ehet, csak kevés szénsavmentes vizet fogyaszthat, maximum éjfélig.
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Amennyiben bélelőkészítés nem szükséges, a műtét előtti napon csak egy könnyű vacsorát, éjfél
után már csak kevés szénsavmentes vizet fogyaszthat!

A	
  kórházi	
  benntartózkodás	
  idejére	
  az	
  alábbiakra	
  lesz	
  szüksége:	
  
•
•
•
•
•
•
•

hálóing, köntös
a bentartózkodás idejére minden napra több váltás fehérnemű (prektikus az eldobható
papírbugyi)
tisztasági betétek
tisztasági felszerelés, zsebkendő, WC-papír
papucs, törölköző
1 üveg szénsavmentes ásványvíz, pohár, evőeszközök (tányér nem szükséges)
olvasnivaló

Bár az osztályon zárt szekrényben elhelyezheti holmiját, mégis kérjük, hogy értékeit ne hozza
magával!

Műtét	
  után:	
  	
  
A kórház elhagyása a műtét jellegétől, kiterjesztettségétől, és a műtét utáni lábadozástól függ.
Erről kérje kezelőorvosa tájékoztatását. A kórházi látogatási rendről kérjük tájékozódjon és erről
hozzátartozóit értesítse.
Otthonában a műtétet követő napokban, egyes műtétek esetén akár 2 hétig is kímélő életmód,
táppénz javasolt. Alapesetben 6 hétig tilos a házasélet, a sport és a kádfürdő (csak zuhanyozhat).
Panasz (különösen vérzés, láz, fájdalom) esetén azonnal jelentkezzen. Egyebekben a megbeszélt
varratszedés és kontroll idején.
További esetleges kérdésével forduljon kezelőorvosához!
www.genium-med.hu
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