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Betegtájékoztató 
 
Szeretettel köszöntjük önt a Budaörsi Egészségügyi Központ Egynapos Sebészeti Részlegén. Ez az új 
egészségügyi szolgáltatás eltér az eddig megszokott kórházi ellátástól. 
Pár szó az Egynapos sebészet szabályairól, követelményeiről: 
 
Az Egynapos Sebészeti tevékenység fő célja, hogy modern műtéti technikával és személyre szabott 
szakápolással, 24 óránál rövidebb ideig gyógyuljanak betegeink az Intézetünkben, majd hazatérve 
otthonukba, saját környezetükbe, hozzátartozóik körében nyerjék vissza egészségüket. Orvosaink, 
szakdolgozóink és valamennyi munkatársunk munkájával az Ön mielőbbi gyógyulásához kíván 
hozzájárulni. 
Engedje meg, hogy néhány általános tudnivalóval szolgáljunk Önnek a sikeres műtét, valamint az 
Intézetünkben töltendő idő kellemesebb eltöltése érdekében. 
 
1. Az egynapos beavatkozások meghatározó jellemzője, hogy azok tervezettek, időpontjukat a 
beteg és az orvos közösen határozza meg. A betegek az egynapos sebészeti beavatkozást 
beutalóval vehetik igénybe. Beutaló nélkül a beteg nem kerülhet műtéti előjegyzésre!  
A beutalót az operáló szakorvos állítja ki. A beutaló tartalmazza a beteg- és hozzátartozójának 
adatait, szociális helyzetét, a felállított diagnózist, a beavatkozás jellegét, időtartamát, és tervezett 
időpontját.  
 
2. Az egynapos sebészet feltételrendszeréhez tartozik, hogy a beteg lakásában legyen: 
Telefon 
Fürdőszoba 
Többszintes ház esetén lift 
 
3. Az Intézmény a beteg lakóhelyétől számítva az átlagos forgalmat figyelembe véve 
személygépkocsival 30 percen belül elérhető kell legyen. Vidéki beteg kell, hogy rendelkezzen 
intézmény közeli szállással a műtétet követő első 48 órára. 
 
4. Miután a beteg 24 órán belül elhagyja a részleget, ezért legalább 48 órán keresztül kell, hogy 
legyen mellette hozzátartozója vagy rokona, aki hazaszállítja, otthonában ápolja és biztosítja az 
otthoni felügyeletet, szükség esetén visszaszállítja a részlegre.  
 
5. A műtétet követően egyetlen beteg sem távozhat egyedül, csak hozzátartozója kíséretével 
hagyhatja el részlegünket. A beavatkozás napján nem vezethet személygépkocsit, nem 
közlekedhet tömegközlekedéssel illetve mentő szállítást osztályunk nem tud igényelni.   
 
6. Csak együttműködő beteg kerülhet műtétre az egynapos sebészeti részlegre. 
  
7. A tervezett beavatkozás előtt a beteg kivizsgálása szükséges. Ezt követően időpontot kap az 
aneszteziológiai ambulanciára. Az aneszteziológus szakorvos – konzultálva az operáló sebésszel – 
döntést hoz, hogy Ön alkalmas-e az egynapos sebészeti beavatkozásra, a tervezett érzéstelenítésre 
vagy inkább kórházi körülmények között javasolt a műtét elvégzése. 
Kérjük hozza magával a már elkészült eredményeket, egyéb kísérő betegségeinek előzményeit pl: 
zárójelentés illetve aktuálisan szedett gyógyszereinek listáját. 
 
8. Ha a beteg megfelel a fenti feltételrendszernek, akkor a koordinátortól kap egy konkrét 
időpontot és előjegyzést a műtétre, amiről tájékoztatják az operáló orvost. 
 
9. A műtét előtti napon a kezelőorvosával megbeszélt előkészítést hajtsa végre (pl. női betegeink a 
körömlakkot minden ujjukról távolítsák el, kozmetikumot a műtét utánig ne használjanak). 
Altatásban végzett beavatkozás esetén, éjfél után már nem ehet, és nem ihat. 
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Szürkehályog műtét, illetve olyan beavatkozás előtt, mely helyi érzéstelenítéssel történik, mind a 
folyadék fogyasztás, mind pedig a táplálkozás megengedett. 
 
10. A műtét napján, az előzetes telefonos egyeztetésnek megfelelően pontos időpontban érkezzen 
osztályunkra! Egy esetleges késés miatt az egész napi műtéti program – beleértve az Ön műtétjét is 
– módosulhat, egyes műtétek elmaradhatnak. Minden páciensünk számára kötelező elhozni az 
elkészült friss leleteket, korábbi zárójelentéseket, rendszeresen szedett gyógyszereit, az itt 
tartózkodáshoz szükséges tisztasági csomagot (pizsama, bő hálóing, póló, rövidnadrág, papucs). 
 
11. A műtét előtt, meglátogatja Önt a kezelőorvosa és az altató orvosa. Ekkor ismét lehetősége 
nyílik arra, hogy a felmerülő kérdéseit feltegye, illetve az esetleg, még homályos pontokat tisztázza, 
a műtéti-, és az érzéstelenítési nyilatkozatot elolvassa, és ahhoz ÍRÁSOS BELEEGYEZÉSÉT adja. A 
beavatkozás előtt a szakápolónő az ápolási dokumentációt kitölti, az aneszteziológus által elrendelt 
nyugtatót beadja, mely az izgalmat, illetve a belső feszültséget csökkenti. Minden beteg kap egy 
úgynevezett „branül”-t (vénába vezetett műanyag cső, melyen keresztül a hatóanyag a 
leggyorsabban a szervezetbe juttatható), ami helyi érzéstelenítés alatt az Ön biztonságát szolgálja 
(pl. hirtelen fellépő vérnyomásváltozás). Az altatásban végzett műtéteknél a branülön keresztül 
kapja meg a beteg az infúziót és az altatáshoz szükséges gyógyszereket. A branül az osztályon 
tartózkodás alatt végig a beteg karjában marad (esetlegesen felmerülő szövődmények, 
fájdalomcsillapítás gyors, precíz ellátása érdekében), annak eltávolítása, csak közvetlenül a beteg 
távozása előtt lehetséges. Amennyiben kivehető fogsora, vagy kontaktlencséje van, kérjük, hogy 
távolítsa el, majd tegye bele tisztasági csomagjába. Felkeresi a műtőssegéd, hogy a műtét 
típusának megfelelő testfelületet előkészítse, megborotválja. Csak a műtőssegéd kíséretében 
kerülhet a beteg a műtőbe. 
 
12. A műtét után, a beteg általános állapota, a műtét és az anesztézia típusa, lefolyása szerint 
meghatározott idejű posztoperatív (műtét utáni) megfigyelésre szorul. Ennek minimális időtartama 
helyi érzéstelenítés esetén kettő, míg altatás esetében négy óra. 
 
13. A beavatkozás után egy órával az altatóorvos utasítására lehet folyadékot és háztartási kekszet 
fogyasztani, melyet az ápolónő visz Önnek. A következő pár óra a biztonságos hazamenetelre való 
felkészülés jegyében telik. Ezen felkészülés részei az első lépések, a mobilizálás, a bő 
folyadékfogyasztás, a toalett, a megfelelő fájdalomcsillapítás és a jó közérzet. A kezelés befejezése 
után, de még a hazabocsátás előtt az Ön operáló orvosa vizitet tart, megvizsgálja, utasításokkal 
ellátja, megbeszélik az első kontroll-, és a kötözés időpontját. 
 
Amennyiben az operáló orvosán kívül az aneszteziológus is rendben találja az általános állapotát és 
közérzetét, úgy a zárójelentés kézhezvétele után – HOZZÁTARTOZÓJA KÍSÉRETÉBEN – elhagyhatja 
intézményünket.  A műtét napján operáló orvosa telefonügyeletes, bármilyen problémával hozzá 
fordulhat vagy felhívhatja közvetlenül az Egynapos Sebészeti részleget. Szükség esetén felkeresheti 
intézményünk központi 24 órás ügyeletét is. 
 
Fontosabb elérhetőségeink: 

Egynapos Sebészeti részleg: 30/229-1625; 23/445-480/148 mellék, 30/465-3158 
24 órás ügyelet: 23/440-020 
e-mail: egynapos@budaorsmed.hu 

 
Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte részlegünket, kontrollra, gondozásra visszavárjuk! 
  
 
 Dr. Gamal Eldin Mohamed  
                              az orvostudományok kandidátusa                           Marth Krisztina 
 Egynapos Sebészeti Részleg Vezető Főorvosa megbízott esetmenedzser 
 orvosigazgató 
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Nyilatkozat 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a Jump Consulting Kft. budaörsi egészségügyi központban működő 
Egynapos Sebészeti Részleg felvételrendszerének (a kívánt rész aláhúzandó) 
 

MEGFELELEK / NEM FELELEK MEG 
 
1. Lakásomban, házamban van: 
 
Telefon 
Fürdőszoba 
Többszintes ház esetén lift 
 
Továbbá a következő feltételeknek eleget teszek: 
  
2. Az Intézmény a lakóhelyemtől számítva az átlagos forgalmat figyelembe véve 
személygépkocsival 30 percen belül elérhető (Vidéki beteg kell, hogy rendelkezzen intézmény 
közeli szállással a műtétet követő első 48 órára) 
3. Műtét után csak az osztályt felügyelő szakorvos engedélyével mehetek haza, helyi érzéstelenítés 
esetén legalább két óra eltelte után, altatás esetén legalább négy óra eltelte után. Hozzátartozóm 
a fenti időpontok figyelembe vételével pontosan jön értem. 
4. Tudomásul veszem, hogy a részleg nem tud mentőt rendelni. Műtét után NEM mehetek haza 
egyedül, csak a már előzőleg kijelölt hozzátartozómmal és csak személygépkocsival. A műtét 
napján semmilyen járművet nem vezethetek. 
5. Kommunikációs probléma esetén (pl. idegen nyelvűség) állandó tolmácsot tudok biztosítani. 
6. Műtét után, otthon, 48 órás felügyeletem biztosított (hozzátartozó, rokon stb.) 
 
Legközelebbi hozzátartozóm, akinek információ kiadható: 
 
 ...............................................  név,  ...............................................  lakcím,  ........................................ telefon 
 
Hazaszállításomról gondoskodó személy: 
 
 ...............................................  név,  ...............................................  lakcím,  ........................................ telefon 
 
Otthoni felügyeletet vállaló személy: 
 
 ...............................................  név,  ...............................................  lakcím,  ........................................ telefon 
 
Nyilatkozom, hogy a Betegtájékoztatót elolvastam, tudomásul vettem, az abban foglaltakat 
elfogadom, az előírásokat betartom. 
 
 
 
 
Kelt: Budaörs, 20…… ………… hó …… nap ………………………… 
 Páciens (beteg) aláírása 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

1., Név:  ..................................................................................... 2., Név:  ..................................................................................  

Lakcím:  ..................................................................................... Lakcím:  ..................................................................................  

Sz.ig.sz.:  ..................................................................................... Sz.ig.sz.:  ..................................................................................  


