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betegtájékoztató

Műtét előtti kivizsgálás MAKÓ
Tisztelt Betegünk!

Az alábbi leírással kívánunk az Ön segítségére lenni és útmutatást adni tervezett műtétét megelőző kivizsgálás menetéről és azok
helyszínéről:
A műtét kitűzött napja előtt legalább 1 héttel kérjük az alábbi vizsgálatokat a javasolt sorrendben szíveskedjen elvégeztetni, melyekhez a
VIZSGÁLATKÉRŐ lapokat megkapta:

1. Laborvizsgálat kérő: kórházunk Újépületének földszintjén a Laborban történik a vérvétel, hétköznap reggel 7 - 9 óráig.
Eredményért ott kell jelentkezni az általuk jelzett időponttól.

2. Vércsoport meghatározást kérő vizsgálatkérő lap: a Laborban történik a vérvétel, majd át kell fáradni a Véradóba (kórházi porta
szomszédságában található épület, melyet az utca felől kell felkeresni). Itt átveszik a mintát és megadják az időpontot, mikorra kell
visszamenni az eredményért.
3. Mellkas röntgen vizsgálatkérő lap: kórházunk Radiológiai Osztályán kell jelentkezni kérőlapjával, lelet átvehető az általuk jelzett
időponttól. A Radiológiai Osztály az Újépület földszintje felől közelíthető meg a Labor betegváróján keresztül.
4. EKG vizsgálat: Rendelőintézet Belgyógyászat Szakrendelésén kell jelentkezni. Információ és bejelentkezés a Rendelőintézet
Betegfelvételi Irodájában.
5. Anaesthesiológiai konzílium kérő lap: UTOLSÓ VIZSGÁLAT!! Az ambulancia szakorvosa korábban elvégzett vizsgálatok
leleteit fogja elkérni (érdemes minden korábbi zárójelentést és dokumentációt is elvinni!) a vizsgálat alkalmával. Az
Anaesthesiológia Szakrendelés: kórházunk régi épületének első emeletén az Intenzív Osztály (Sebészet Osztály végén) mellett
található, hétköznap 8-12 óráig.
Ha az altatást nem javasoltja a szakorvos kérjük, minél hamarabb keresse fel kezelőorvosát!
Fájlnév: BT Műtét előtti kivizsgálás Makó01
Érvénybelépés időpontja: 2015. 12.01.
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