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Operacija kile in anorektalna operacija v splošni
ali prevodni anesteziji (A)
Navodila za bolnike, ki so sicer zdravi in mlajši kot 60 let, kjer pred posegom nista potrebna EKG in rentgenski
pregled pljuč.
Spoštovana, spoštovani

, k nam ste naročeni na operacijo dne

Štirinajst dni prej se zglasite pri svojem ambulantnem zdravniku, ki naj vas pošlje na sledeče preiskave:
hemogram, krvni sladkor, sečnina, pregled urina.
Stare izvide, izvide naštetih preiskav in napotnico za operacijo prinesite s seboj. Brez njih vas ne bomo
sprejeli.
NA DAN OPERACIJE DOMA NE SMETE BITI SAMI.
Zvečer normalno obedujte, sicer pa priporočamo, da na dan pred operacijo pijete dovolj tekočine (npr. kava,
mleko, čaj, sadni sokovi), zadnjih 6 ur preden ste naročeni pa morate ostati tešč, dovoljeno pa je piti vodo do 2
uri pred operacijo.
Če se na dan operacije niste izpraznili, si vložite odvajalno svečko Dulcolax. Deluje v pol ure.
Če jemljete zdravila proti povišanemu krvnemu tlaku, jih na dan operacije vzemite kot običajno, prinesite jih tudi
s seboj! Z bolnikom s sladkorno boleznijo je potreben poseben dogovor, podobno z bolnikom, ki jemlje zdravila
proti strjevanju krvi (Marivarin – kontrola pri internistu, Aspirin – prenehanje jemanja vsaj 4 dni pred posegom,
razen, če ga jemljete zaradi vstavljene žilne opornice, Plavix prenehati jemati vsaj teden dni pred posegom).
Pri nas boste ostali tri do šest ur. Za domov boste poklicali svojca ali znanca, da bo prišel po vas. Prvi in drugi
dan po operaciji in čez noč doma ne smete biti sami! Naslednje dni, ko vas bomo naročili na kontrolni pregled,
spremstvo ni potrebno. 24 ur po operaciji ne smete upravljati z motornimi vozili.
Računajte, da boste morali ostati po operaciji v bolniškem staležu približno
Ljubljana, dne
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Operacija kile in anorektalna operacija v splošni
ali prevodni anesteziji (B)
Navodila predvsem za bolnike s kronično boleznijo srca, ožilja ali pljuč in vseh, ki so starejši kot 60 let.
Spoštovana, spoštovani

, k nam ste naročeni na operacijo dne

Štirinajst dni prej se zglasite pri svojem ambulantnem zdravniku, ki naj vas pošlje na sledeče preiskave:
hemogram, DKS, krvni sladkor, sečnina, urin, Rtg. p.c. in EKG.
Stare izvide, izvide naštetih preiskav in napotnico za operacijo prinesite s seboj. Brez njih vas ne bomo
sprejeli.
NA DAN OPERACIJE DOMA NE SMETE BITI SAMI.
Zvečer normalno obedujte, sicer pa priporočamo, da na dan pred operacijo pijete dovolj tekočine (npr. kava,
mleko, čaj, sadni sokovi), zadnjih 6 ur preden ste naročeni pa morate ostati tešč, dovoljeno pa je piti vodo do 2
uri pred operacijo.
Če se na dan operacije niste izpraznili, si vložite odvajalno svečko Dulcolax. Deluje v pol ure.
Če jemljete zdravila proti povišanemu krvnemu tlaku, jih na dan operacije vzemite kot običajno, prinesite jih tudi
s seboj! Z bolnikom s sladkorno boleznijo je potreben poseben dogovor, podobno z bolnikom, ki jemlje zdravila
proti strjevanju krvi (Marivarin – kontrola pri internistu, Aspirin – prenehanje jemanja vsaj 4 dni pred posegom,
razen, če ga jemljete zaradi vstavljene žilne opornice, Plavix prenehati jemati vsaj teden dni pred posegom).
Pri nas boste ostali tri do šest ur. Za domov boste poklicali svojca ali znanca, da bo prišel po vas. Prvi in drugi
dan po operaciji in čez noč doma ne smete biti sami! Naslednje dni, ko vas bomo naročili na kontrolni pregled,
spremstvo ni potrebno. 24 ur po operaciji ne smete upravljati z motornimi vozili.
Računajte, da boste morali ostati po operaciji v bolniškem staležu približno
Ljubljana, dne
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