INFORMACIJA KAIP PASIRUOŠTI PLANINEI ADENOIDŲ ŠALINIMO OPERACIJAI
BENDRINĖJE NEJAUTROJE (NARKOZĖJE)
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje vaikams iki 18 metų bendrinėje nejautroje (narkozėje) atliekamas planinis
adenoidų šalinimas.
REGISTRACIJA


Registruojantis telefonu 8 (46) 484 117 reikia nurodyti VAIKO asmens kodą, vardą, pavardę;
kontaktinį telefono numerį.

SVARBU






2 savaites iki narkozės vaikas turi būti nesirgęs ir nevartojęs antibiotikų.
Su pacientu privalo atvykti vienas iš tėvų ar globėjų, turintis globą patvirtinančius dokumentus.
Pacientas ir lydintis asmuo negali turėti viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių
(karščiavimo 370C ir daugiau, kosulio, apsunkinto kvėpavimo, gerklės skausmo). Turi turėti
neigiamą COVID – 19 tepinėlio (PGR) pacientui ir jo atstovui atsakymą (tyrimas galioja 72
val.).
Jei NEGALĖSITE ATVYKTI kuo skubiau prašome informuoti telefonu 8 (46) 484 117.

ATVYKIMAS



Į VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės Priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių (Donelaičio 7,
Klaipėda) prašome atvykti registracijoje nurodytu laiku.
Vaikas turi būti nieko nevalgęs nuo 23 val., negėręs (net vandens) ne mažiau kaip 4 val. prieš
procedūros pradžią.

Atvykus procedūrai reikia TURĖTI ŠIUOS DOKUMENTUS:
 Vaiko asmens tapatybės dokumentą.
 Elektroninį šeimos gydytojo siuntimą (popierinis siuntimas netinka). Siuntimas galioja 30 dienų.
Tai reiškia, kad po šeimos gydytojo siuntimo išrašymo per 30 dienų būtina užsiregistruoti
adenoidų šalinimo operacijai bendrinėje nejautroje.
 Neigiamą COVID – 19 tepinėlio (PGR) pacientui ir jo atstovui atsakymą (tyrimas galioja 72
val.). Planiniam operaciniam gydymui pacientai guldomi tik pateikus neigiamą COVID – 19
tepinėlio (PGR) atsakymą. Tyrimas pacientui ir jo atstovui privalo būti atliktas 72 valandų
laikotarpyje (t.y. ne daugiau kaip 72 valandos nuo tyrimo paėmimo iki guldymo į ligoninę).
COVID – 19 tyrimui elektroninį siuntimą privalo išrašyti ir paaiškinti tyrimo paėmimo bei
atsakymo gavimo tvarką šeimos gydytojas. Turėdami siuntimą tel. 1808 registruojatės tyrimui,
jums bus nurodyta, kur kreiptis dėl tyrimo paėmimo.
 Ne senesnių nei 14 kalendorinių dienų bendro kraujo tyrimo, kraujo krešėjimo tyrimų rezultatus.
Tyrimo lapelyje būtinai turi būti nurodytos aparato normos. Tyrimo rezultatai turi atitikti normas.
 Neįgalumą patvirtinantį dokumentą (neįgaliems vaikams).
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