
Kedves Szülők! 

 

Ezt a tájékoztatót két esetben kaphatják meg.  

Mindenképpen figyelmesen olvassák el, mert néhány fontos információt tartalmaz, aminek követése 

a jelenlegi járványhelyzetben nagyon fontos mindannyiunk érdekében! 

Minden tervezett műtét esetén előzetesen Coronavírus kimutatására alkalmas tesztet kell 

elvégeznünk. (továbbiakban PCR teszt) 

Ha műtéti előjegyzéskor kapják, akkor minden pont vonatkozik önökre, ha telefonos előjegyzés után 

a mintavétel után kapják, akkor csak a mintavételt követő teendők vonatkoznak önökre! 

Mintavétel előtt:  

Gyermeküket egynapos műtéti ellátásra jegyeztük elő. A műtétről és az altatásról szóban kaptak 

tájékoztatót a kezelőorvosuktól. Most csak néhány fontos tudnivalót szeretnénk közölni.  

A PCR tesztre pontos időpontot az előjegyzéskor kaptak.  
Nagyon fontos, hogy a kapott időpontot tartsák be, mert ha nem jelennek meg, akkor a műtétre 

újabb időpontot kell, hogy adjunk.  

A PCR tesztet a megfelelő védőintézkedések mellett, szigorú körülmények között végezzük.  

A gyermektől orr – garat mintát kell vennünk.  Ez neki kellemetlen, de nem fájdalmas és nem 

veszélyes. Vérvétel nem szükséges. Kérjük, erre készítsék fel gyermeküket és készüljenek fel önök is.  

A mintavétel előtt 4 órával nem szabad ennie – innia, valamint fogat mosnia reggel! 

 

Mintavétel után:  
 

A mintavétel után a legfontosabb, hogy a műtétig hátralevő időszakban (2-3 nap) a gyermek 

szigorú karanténban legyen otthon. Nem mehet sehova, és nem találkozhat senkivel. Amennyiben a 

szülők dolgoznak napközben és idegenekkel érintkeznek, szükséges, hogy otthon a gyermek 

jelenlétében maszkot viseljenek. Naponta többször fertőtlenítse a gyermek a kezét. 

A mintavétel után az eredményről mi kapunk leletet.  

Amennyiben negatív elvégezhetjük a műtétet. Amennyiben pozitív, akkor külön értesítjük önöket a 

vizsgálatkor megadott telefonszámukon.  

Ha nem kapnak értesítést, akkor jelentkezhetnek az előre megadott időpontban a műtétre, az 

ambulancián reggel 07:00 órakor, éhgyomorral. Erről szintén korábban kaptak tájékoztatót.  

A felvétel elött COVID antigén gyorstesztet kell végeznünk.  

Műtét előtt altatóorvosi vizsgálat nem történik előzetesen a jelen helyzetben, csak felvétel után a 

kórteremben. Amennyiben a gyereknek krónikus betegsége, vagy korábbi műtétek kapcsán 

problémája volt, vagy bármi kétségük van a kérdőív kitöltése után telefonon felvehetik a kapcsolatot 

az altatóorvosokkal a 06.1.458-4500 / 4310 telefonszámon és melléken.  

Mindenképpen csak egészséges gyermekkel jelentkezzenek a műtét napján.  

 

Köszönjük szépen a segítőkészségüket, és kérem, tartsák be a fent leírtakat.  

 

       Köszönettel: 

Dr. Mona Tamás 


