
Tájékoztató műtéti beavatkozásra érkező pácienseinknek 

Kedves Páciensünk! 

Kérjük, hogy olvassa el tájékoztatónkat, hogy megkönnyíthessük kórházi tartózkodását. Speciális 

étkezési igényeit kérjük, jelezze előre! Köszönjük! 

Az Ön műtétének napja:  

Kérjük, ezen a napon reggel 7 órára érkezzen meg klinikánkra. Későbbi időpontot is megbeszélhet 

orvosával, de ezt tudassa velünk a +361 213 4220-as telefonszámon. Változás esetén a műtét előtti 

nap délutánján munkatársaink telefonon értesítik.  

A műtétet követően a páciens gépjárművet nem vezethet, kérjük, hogy a hazajutás szervezésekor ezt 

tartsa figyelem előtt. A parkolás nem biztosított, ha lehetősége van rá, taxival érkezzen vagy kérje meg 

egy hozzátartozóját, hogy hozza el Önt. Klinikánkon nem korlátozzuk a látogatási időt, így az Önnel 

érkező nyugodtan bekísérheti, várakozhat Önnel. A Királyhágó téren a parkolás fizetős, a környező 

utcákban – legközelebb 700 méter távolságban, nagyjából 10 perc sétára – ingyenes parkolásra van 

lehetőség.  

Kérjük, éhgyomorral érkezzen, a műtétet megelőző napon könnyen emészthető ételeket egyen és sok 

folyadékot igyon. A műtét előtti este még ehet és ihat, a beavatkozás reggelén 6 órakor még egy pohár 

(2 dl) víz fogyasztása engedélyezett.  

Feltétlenül tájékoztassa orvosát, aneszteziológusát a rendszeresen szedett gyógyszereiről. Ha az orvos 

másképpen nem rendeli, ezeket reggel kevés vízzel vegye be.   

Kérjük, a műtét előtt távolítsa el testékszereit. Amennyiben ez nem lehetséges, jelezze a klinika 

személyzetének.  

Ne felejtse el magával hozni a következőket: 

- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya 

- orvosi leletek, vizsgálati eredmények (ezek közül is a legfontosabb az utolsó ambuláns lapja és 

a vérvételek eredménye) 

- rendszeresen szedett gyógyszerei 

- neszesszer, tisztálkodási szerek 

- fehérnemű, betét 

- könyv, újság, tablet, stb. – hogy jobban teljen az idő (a klinikán ingyenes WiFi áll rendelkezésre)  

 



Klinikánkon biztosítunk Önnek, ezért nem kell hoznia: 

- törölköző 

- köntös 

- hálóing 

- evőeszköz, pohár 

- élelmiszer (a műtét fajtájától és az Ön állapotától függően) 

 

Klinikánkon való tartózkodás  

Megérkezéskor fáradjon a második emeleti recepciós pulthoz, ahol kollégáink elkérik iratait, felveszik 

az adatait és megmutatják Önnek a szobáját. Értékeit kulccsal zárható szekrényben helyezheti el, a 

kisméretű és különösen értékes tárgyakat klinikánk széfjében is tárolhatja. Az ágyon előkészítjük 

Önnek hálóingjét, kérjük, öltözzön át. Fehérneműt, melltartót nem kell a hálóing alá vennie, ha mégis 

viselni szeretne, a műtét előtt ezeket vegye le.  

Egy napon több műtétet is végzünk, ezeknek kezdési időpontjait a páciens állapotának és a műtét 

jellegének megfelelően igyekszünk a lehető legoptimálisabban meghatározni. Elképzelhető, hogy 

várnia kell a beavatkozásra, de ezt időben közöljük. Előre is köszönjük türelmét! Közvetlenül a műtét 

előtt kollégánk felkeresi Önt az ágyánál és bekíséri a műtőbe. Klinikánkon mindenki arra törekszik majd, 

hogy a beavatkozás a lehető legkevesebb kellemetlenséggel és fájdalommal járjon az Ön számára. 

Ébredés után valószínűleg még kicsit kábának fogja érezni magát. Pihenjen, aludjon nyugodtan. A teljes 

ébredés után kolléganőink a műtét típusától függően biztonságosan fogyasztható enni- és innivalót 

visznek Önnek. A szobákban hűtő szolgálja az Ön kényelmét, kérjük, a műtét után kérdezze meg 

nővéreinket, milyen otthonról hozott étel és ital fogyasztása engedélyezett. A nővéreket a szobákban 

elhelyezett nővérhívóval érheti el. A recepciós pultnál mindig megtalálja munkatársainkat, akikhez 

kéréseivel, kérdéseivel fordulhat. Ha bármire szüksége lenne, keresse kollégáinkat bizalommal.  

Szabadon fogadhat látogatót a szobában és a perioperatív osztályon is, nem korlátozzuk a látogatási 

időt. Kérjük, a perioperatív osztályon egyszerre egy ember legyen bent Önnél, a szobában nincs szükség 

ilyen korlátozásra.  

Orvosunk minden nap felkeresi Önt 9 és 10 óra között vizit keretében. Ha bármilyen kérése, kérdése, 

panasza van, bátran jelezze neki.  

Távozás 



A távozás napját az orvosával történő előzetes konzultáció alapján a vizit során közösen beszélik majd 

meg. Ennek a napnak a reggelén megkapja a zárójelentését, a szerződés egy példányát, a kórházi 

tartózkodásról szóló igazolást, a szükséges recepteket és visszakapja korábban leadott leleteit, iratait. 

Az igazolás alapján, ha indokolt, a háziorvos táppénzre veheti Önt.  

A fizetés feltételeiről a szerződéskötéskor részletes tájékoztatást kap, fizetni a szobában lesz majd 

lehetősége.  

A műtét utáni kontrollvizsgálat időpontját és helyszínét orvosával kell megbeszélnie. Ha bármilyen 

kérdése, panasza van, erős vérzést vagy nagy fájdalmakat tapasztal, kérjük, haladéktalanul forduljon 

orvosához vagy keresse fel klinikánkat. Mindig van nálunk orvos, aki ellenőrizni tudja az állapotát és 

meg tudja ítélni, hogy szüksége van-e valamilyen beavatkozásra, illetve tanácsokkal tudja ellátni a 

további teendőkre nézve.  

 

Köszönjük, hogy megtisztel minket bizalmával! 

a Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika  


