
 

  
 

NE POZABITE! 
 

2 – 3 dni pred sprejemom v bolnišnico vas bo 
med 9. in 14. uro po telefonu poklicala 
medicinska sestra. Prosimo, da ste v tem času 
dosegljivi.  
 
Za dodatne informacije lahko pokličite na 
telefonsko številko 07 39 16 279 ali 07 39 16 
484  vsak delovni dan po 12. uri.  

 
 
 
 

    Želimo vam prijetno bivanje  
v bolnišnici, 

čim prejšnje okrevanje 
in vrnitev v domače okolje. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

           
 

 

       
 
            NAVODILA PACIENTOM 
          ZA NAČRTOVANI SPREJEM 
  NA KIRURŠKI ODDELEK BOLNIŠNICE 
 
 
 
 

 

 
 Pred prihodom v bolnišnico odstranite z 

nohtov gel in lak, odstranite umetne 
trepalnice in pirsinge.  
 

 Prosimo, da pred operativnim posegom 
v splošni anesteziji ne lepite zobne 
proteze, ker jo je potrebno obvezno 
odstraniti. 

 
 Na operativni poseg morate priti čisti in 

urejeni, ne uporabljajte ličil. 
 

 Na dan operacije se zjutraj obvezno 
skopajte in preoblecite v sveže perilo 

 
 Odstranite nakit, zobno protezo, očala 

ali kontaktne leče. 
 

 Če uporabljate slušni aparat, opozorite 
osebje, da vam ga bodo pred začetkom 
posega odstranili. 
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Spoštovani! 
 
Iskreno želimo, da bi iz bolnišnice 
odšli zadovoljni z našim delom. 
 
To bo mogoče samo z vašim 
sodelovanjem, zato vas prosimo, 
da upoštevate navodila, ki smo jih 
pripravili za vas. 



 

  

 izvid pregleda v preanesteziološki 
ambulanti, če ste jo morali obiskati in 
dodatne izvide, če so bili v tej  ambulanti 
naročeni,  

 

 izpolnjeno in podpisano izjavo o 
posredovanju podatkov o vašem 
zdravstvenem stanju, 

 

 seznam zdravil, ki jih redno jemljete, 
 

 ortopedske pripomočke, ki jih redno 
uporabljate. 

 

Posebno opozorilo! 
 

 Pacienti, ki jemljete Marevan, Sintrom, 
Pradaxo, Xarelto, Eliquis, se najpozneje en 
teden pred operacijo obvezno zglasite v 
antikoagulantni ambulanti.  
 

 Pacienti, ki jemljete Plavix, Zyllt, Tagren, 
Brillique, Efient, se z lečečim internistom 
oziroma interventnim kardiologom 
obvezno posvetujte o prenehanju jemanja.  
Še zlasti je to pomembno v primeru  
vstavljenih srčno-žilnih opornic, saj se 
terapija v nobenem primeru ne sme ukiniti 
znotraj 6-tih mesecev. 

 

 Pacienti, ki jemljete Aspirin, Andol, 
Cardiopirin ali Asasantin zaradi vstavljenih 
žilnih opornic (stentov) ali visoke 
ogroženosti zaradi srčno žilne bolezni 
(koronarna, karotidna, periferna arterijska 
bolezen), le-tega jemljite do operativnega 
posega. 

 
 
 

 

 Teden dni pred posegom svetujemo  
Ukinitev nesteroidnih antirevmatikov 
(Ketonal, Voltaren, Naklofen…).  
 

 Stalno terapijo za arterijsko hipertenzijo, 
srčno popuščanje, ishemično bolezen srca, 
bolezni ščitnice jemljite redno do 
operativnega posega. Za terapijo na dan 
posega se posvetujte z osebjem na 
kirurškem oddelku. 

 

 Za vnaprej predviden operativni poseg 
morate biti popolnoma zdravi vsaj 3 tedne. 

Če ste prehlajeni, kašljate, imate vročino, 
herpes, jemljete antibiotik ali ste kako 
drugače zboleli, če je prišlo do poslabšanja 
vaše kronične bolezni ali če iz kakršnegakoli 
drugega razloga ne boste prišli na 
naročeno operacijo, prosimo, da nas 
pravočasno obvestite na telefonsko 
številko 07 39 16 279.  

 Prosimo Vas, da v bolnišnico ne nosite 
večjih vsot denarja, nakita in ostalih 
vrednih predmetov (prenosnih 
računalnikov, tablic …). V nasprotnem 
primeru za shranjevanje le-tega 
odgovarjate sami. 

 Obleko naj, če je le mogoče, ob sprejemu 
odnesejo svojci.  

 

 S seboj obvezno prinesite copate in pribor 
za osebno higieno, dovoljujemo tudi 
uporabo vaše pižame/spalne srajce in 
jutranje halje. 

 
 

 

Spoštovana pacientka, spoštovani pacient. 
 

Naročeni ste na operativni poseg v  naši 
bolnišnici. Za sprejem se ob dogovorjeni uri 
javite v Centralnem sprejemu kirurškega 
oddelka (1. nadstropje). Če imate sprejem 
planiran na nedeljo, se javite v Centralnem 
sprejemu med 9. in 10. uro. 
 

S SEBOJ PRINESITE: 
 

 izvid pregleda v naši specialistični kirurški 
ambulanti,  

 

 preverite veljavnost e-napotnice in 
kartico zdravstvenega zavarovanja, 

 

 laboratorijske izvide (glej: Navodila za 
pripravo bolnika v osnovnem zdravstvu za 
operativni poseg v splošni, področni ali 
lokalni anesteziji), ki ne smejo biti starejši 
od štirih tednov, 

 

 v primeru, da imate originalno potrdilo o 
vaši KRVNI SKUPINI, ga prinesite s seboj,   

 

 izvid EKGja, star do 3 mesece in izvid RTG 
slike pljuč in srca, star do 6 mesecev, če se 
to zahteva, 

 

  izvide opravljenih preiskav in pregledov 
pri specialistih drugih strok (npr. pri 
kardiologu, pulmologu, nevrologu, 
endokrinologu, revmatologu, izvide UZ, 
CT, MRI...); v kolikor je v zadnjem  času 
prišlo do poslabšanja stanja, le-ti ne 
smejo biti starejši od 1 meseca, 

 
  

 


