
Οδθγίεσ για τον αςκενι - Πριν το χειρουργείο 

Παρακάτω ςασ δίνονται μερικζσ βαςικζσ οδθγίεσ λίγο πριν το χειρουργείο ςασ, ϊςτε 

να ςασ είναι πιο εφκολθ θ προςαρμογι ςασ ςτθν κλινικι και κυρίωσ θ αντιμετϊπιςθ 

τθσ περιόδου τθσ αποκατάςταςθσ ςασ που ακολουκεί. 

Πριν από το Χειρουργείο ςασ 

Όλα προςπακοφμε να τα προετοιμάςουμε και να τα κάνουμε πιο εφκολα για εςάσ. 

Θα χρειαςτεί να γίνουν τα ακόλουκα 

 Προεγχειρθτικι εκτίμθςθ: 

Μόλισ ςυμφωνθκεί θ θμερομθνία για τθ χειρουργικι ςασ επζμβαςθ, κα γίνει θ 

προεγχειρθτικι ςασ εκτίμθςθ ςτα εξωτερικά Ιατρεία τθσ κλινικισ, ςτα οποία πρζπει 

να προςζλκετε νθςτικόσ/θ.  

 

 Φόρμα ςυγκατάκεςθσ: 

Ο χειρουργόσ ςασ κα ςυηθτιςει μαηί ςασ ξανά τα οφζλθ, τουσ κινδφνουσ, τισ 

πικανζσ επιπλοκζσ και τθν διαδικαςία τθσ ανάρρωςθσ ςασ. Είναι ςθμαντικό να 

υποβάλλετε όποιεσ πρόςκετεσ ερωτιςεισ ζχετε ςε αυτό το ςτάδιο και να 

ςυηθτιςετε μαηί του τυχόν ανθςυχίεσ ςασ. Θα ςασ ηθτθκεί, ςτο τζλοσ, να 

Το χειρουργείο ςασ είναι προγραμματιςμζνο για …………………….. και ϊρα ……………… ςτθν Κλινικι 

,…………….,………….. Ο προεγχειρθτικόσ ςασ ζλεγχοσ ζχει προγραμματιςτεί για τθν ………….., 

../…./………και ϊρα ……………. Ζθτιςτε να επικοινωνιςετε με τον Αναιςκθςιολόγο ςασ: ………………. – 

τθλ: ………………. 



υπογράψετε ζνα ζντυπο ςυγκατάκεςθσ (επιβάλλεται από τον νόμο και γίνεται, 

ςυνικωσ, το πρωί πριν το χειρουργείο) , το οποίο κα τεκμθριϊνει τθ διαδικαςία 

ςυναίνεςθσ. 

 Πθγαίνοντασ ςτο νοςοκομείο: 

Εάν δεν ςασ δοκοφν διαφορετικζσ οδθγίεσ, δεν πρζπει να φάτε ι να πιείτε τίποτα 

μετά τισ 10:00  τθσ νφχτασ πριν από το χειρουργείο . Θα πρζπει να βρίςκεςτε 

τουλάχιςτον μια-μιςι ϊρα πριν τθν ϊρα του χειρουργείου ςτθν κλινικι (ςτο τμιμα 

ειςαγωγϊν ι επειγόντων, όπωσ ςυνικωσ λζγεται) για να κάνετε τθν ειςαγωγι ςασ. 

(μετά κα ςασ κακοδθγιςουν οι  αρμόδιοι υπάλλθλοι) 

 Τι να ζχετε μαηί ςασ 

 

 Τθν ταυτότθτά ςασ 

 Το βιβλιάριο υγείασ 

 Το παραπεμπτικό ειςαγωγισ από 

τον Ιατρό ςασ 

 Τισ εξετάςεισ ςασ 

 

Με εκτίμθςθ 
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