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Tisztelt Páciensünk! 

 

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni arról, hogy milyen használati tárgyakkal érkezzen 

fekvőbeteg állományba vételéhez (továbbiakban: „bentfekvés”), beleértve az egynapos sebészeti 

ellátást is, valamint szeretnénk megosztani Önnel néhány további fontos információt. 

 

Hozza magával: 
Orvosi és adminisztratív dolgok: 

- Állandóan szedett gyógyszerei (amennyiben van reggeli gyógyszere, azt a felvétel napján is 

vegye be). Célszerű, hogy a szedett gyógyszereiről egy listát is készítsen, rajta a 

gyógyszerek nevével, azok dózisával, adagolásával. A listát ÉS a gyógyszereket is kérjük, 

hozza el. 

- Korábbi orvosi dokumentációi (ambuláns lapok, zárójelentések, különösen utolsó 

belgyógyászati, neurológiai, kardiológiai vagy tüdőgyógyászati zárójelentés és krónikusan 

gondozott betegségekkel kapcsolatos (cukorbetegség, pajzsmirigybetegség, szívbetegség, 

ritmuszavar, stroke/agyvérzés, érbetegség, epilepszia) ambuláns leletek) 

- Kezelőorvosa által kért leletei (általában: labor, EKG, belgyógyászati műthetőségi 

vélemény) 

Személyes holmik: 

- A tervezett bentfekvés napjaira elegendő váltás ruha 

- Pizsama/hálóing/köntös 

- Tiszta papucs, amiben a műtőbe megy (utcai cipő erre a célra nem megfelelő) 

- Fogkefe, fogkrém 

- Evőeszközök (kés, kanál, villa, kiskanál), pohár, bögre 

- Pipere csomag (tusfürdő, szappan, WC papír, egyéb személyes dolgok, amire szüksége van) 

- Törölköző, kéztörlő 

Kapcsolattartás céljából: 

- Hozzátartozók elérhetősége 

- Telefon + töltő 

Javasoljuk, hogy amikor elhagyja a szobáját, telefonját ill. egyéb értékeit zárja el! 

Egynapos osztályra mindenképpen, tartós bentfekvéshez igény szerint: 

- Ennivaló (egynapos osztályon nem tudunk ebédet biztosítani) 

- Innivaló  

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben műtétre érkezik és műtétjét altatásban tervezik, a 

műtétet megelőző éjféltől már nem ehet semmit, vizet, teát reggel 6 óráig fogyaszthat. Ha másként 

nem rendelte orvosa, reggeli gyógyszereit a szokásos időben vegye be (kivéve: cukorbetegség miatt 

adott tablettás gyógyszer és/vagy rövid hatású inzulin, furosemid és kálium)! 

 

Kérjük, hogy a felvétel előtt mosson hajat, mert a műtét után néhány napig nem kerülhet víz a 

szembe. 


