FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

VÝMENA KĹBU
Informácia pre pacientov čakajúcich na operáciu na Oddelení ortopédie
Výmena kĺbu je indikovaná pri degeneratívnych ochoreniach veľkých kĺbov horných a dolných končatín (bedro,
koleno, členok, rameno, lakeť) po posttraumatických
a vrodených deformáciách uvedených kĺbov. V tomto
letáku nájdete pokyny, čo si potrebujete vybaviť a čo vás
pred a po zákroku čaká.

Termín operácie
Termín operácie vám pridelí ortopéd počas návštevy
našej ortopedickej ambulancie, alebo vás pracovník ortopedického oddelenia bude informovať telefonicky, či
listom.
Ak vám pridelený termín nevyhovuje, oznámte nám to,
čo najskôr na tel. čísle: 048/441 28 54.

Mesiac pred operáciou
Informujte svojho obvodného lekára o plánovanom zákroku a požiadajte ho o predoperačné vyšetrenia. Zoznam
vyšetrení a laboratórnych výsledkov, ktoré potrebujete
pred nástupom na hospitalizáciu, dostanete na ortopedickej ambulancii, alebo vám ho pošleme v pozývacom liste.

Týždeň pred operáciou
Týždeň pred plánovaným príjmom na hospitalizáciu navštívite svojho ortopéda vo FNsP FDR, ktorý skontroluje
výsledky predoperačných vyšetrení. Podľa možnosti vám
bude zrealizované tiež vyšetrenie na Anestéziologickej
ambulancii.

Dôležité upozornenie:
Ak užívate lieky proti zrážaniu krvi (Acilpyrín,
Anopyrín, Warfanín, Pradaxa, Xarelto, Apixaban
Eliquis, Plavix, Tropmbex Egitromb, Efient, Agrenox, Ticlid a iné), konzultujte to so svojím ortopédom, pretože by sa mali 10 dní pred zákrokom
vysadiť, prípadne nahradiť inými.

Deň nástupu na hospitalizáciu

Po operácii
Po operácii vám urobíme RTG
a sono vyšetrenie. Po zhodnotení výsledkov začínate
pod dohľadom špecializovaného personálu rehabilitovať. Ten vám bude pomáhať
s mobilizáciou a budete sa učiť chodiť po rovine aj po
schodoch.

V deň príjmu sa dostavíte v čase od 07.00 do
7,30 hod. na Ortopedickú ambulanciu
III, Poliklinika FNsP FDR, prízemie. Ak
nemáte vyšetrenie na Anestéziologickej ambulancii,
vyšetrenie absolvujete ešte v ten deň. Ak je váš príjem
na hospitalizáciu naplánovaný na nedeľu, musíte sa
dostaviť na ambulanciu vždy v piatok predtým.
Na ambulancii budete zaregistrovaný, sestra vám vypíše prijímací doklad a necháte tam svoju zdravotnú dokumentáciu. Na oddelenie vás prijmú v  nedeľu doobeda. V deň nástupu ste prijatý službukonajúcim lekárom
a vykoná sa predoperačná príprava. Operovaný ste na
nasledujúci deň.

Po prepustení z nemocnice
Ak sa nevyskytnú komplikácie ste prepustený domov na
piaty deň po operácii.

Pamätajte
Po výmene kĺbu budete istý čas potrebovať pomoc
s niektorými bežnými činnosťami a nemali by ste byť po
prepustení z nemocnice odkázaný len sám na seba.
Fakultná nemocnica
s poliklinikou F.D. Roosevelta,
Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica
Oddelenie: 048/441 2854
Ortopedická ambulancia III.:
048/441 3559

