
Módszertani ajánlás 

GYERMEKSEBÉSZETI MŰTÉTEK ELŐTT  
AJÁNLOTT VIZSGÁLATOK 

  
A beavatkozások történhetnek akút, ill. elektív módon. 
Az ambuláns, az elektív kisműtétek, valamint az egynapos sebészeti 
beavatkozások előtt a vizsgálatok azonosak. Ezek a beavatkozások általában a "kis 
műtétek" kategóriájába tartoznak. 

A) "Kis műtétek":  
- testüreg megnyitásával nem járó beavatkozások, 
- testfelszínen végzett beavatkozások, 
- feltárás nélkül végzett traumatológiai műtétek (repositio, tűzés stb.), 
 
A "kis műtétek" kategóriájába sorolhatók aneszteziológiai szempontból azok az 
egyéb beavatkozások is, amelyek a beteg életkora, pszichés vagy mentális állapota 
miatt nem végezhetők el anesztézia nélkül.  
 
Ajánlott vizsgálatok: 
· Részletes anamnézis: 
- familiáris adatok (öröklődő betegségek), 
- krónikus betegségek a családban (hypertonia, diabetes, tumor stb.), 
- a családtagok narkózis kapcsán észlelt szövődményei: 
- elhúzódó izomrelaxáns hatás, 
- malignus hyperthermia, 
- allergia, 
- szívritmus zavarok,  
- vérzékenység, 
- perinatális anamnézis: 
- a szülés körülményei, kellett-e éleszteni?  
- betegségek az élet első hónapjában, 
- krónikus betegségek: 
- neurológiai betegségek (epilepsia, lázgörcs stb.) 
- légúti betegségek (croup, asthma, obtructiv bronchitis stb.), 
- kardiológiai betegségek (cong. vitium, ritmuszavar stb.), 
- érrendszeri betegségek, 
- vesebetegségek, 
- gastroenterológiai betegségek, 
- máj- és anyagcserebetegségek, 
- endocrin betegségek, 
- allergiás megbetegedések, 
- egyéb, gondozást igénylő betegségek, 
- gyógyszertúlérzékenység, 
- előzetes sebészeti beavatkozások, 
- előzetes anesztéziák, azok esetleges szövődményei (hányás, elhúzódó ébredés 
stb.), 
- kiállott fertőző betegségek, védőoltások, az utolsó védőoltás ideje: 
a védőoltások utáni 4 héten belül ne végezzünk elektív műtétet! 
- fertőző betegségek a gyermek környezetében: 
elektív műtét csak a lappangási idő letelte után, 



- utolsó légúti hurut ideje, 
- tartósan szedett gyógyszerek, 
- jelenleg szedett gyógyszerek, 
- jelen betegség tünetei, lefolyása, 
 
· Alapos gyermekgyógyászati vizsgálat aneszteziológiai szempontból: 
- bőr (kültakaró, exanthema, oedema stb.), 
- kutacs mérete és állapota, tarkókötöttség, központi idegrendszeri eltérések, 
- nyirokcsomók, 
- száj, garat (nyálkahártya, tonsilla stb.), 
- mellkas (légzési nehezítettség, légzésszám, zörejek), 
- szív (nagyság, zörej, szívhangok, pulzus, vérnyomás), 
- has (betapinthatóság, máj, lép, resistentia), 
 
· Laboratóriumi vizsgálatok: 
- teljes vérkép (thrombocyta is!) 
- vizelet vizsgálat, 
- véralvadási vizsgálatok (3 éves kor alatt), 
- egyéb vizsgálatok (egyéni megítélés szerint). 
 
 
B) "Nagy műtétek":  
- testüreg megnyitásával járó műtétek, 
- feltárásos traumatológiai beavatkozások, 
- idegsebészeti beavatkozások, 
- egyéb, az előzőekbe nem besorolható beavatkozások 

- nagy felszínt érintő égés-plasztika stb. 
 
Ajánlott vizsgálatok: 
· Részletes anamnézis: lásd fentebb! 
 
· Alapos gyermekgyógyászati vizsgálat aneszteziológiai szempontból: lásd 
fentebb! 
· Laboratóriumi vizsgálatok: 
- teljes vérkép (thrombocyta is!) 
- vizelet vizsgálat, 
- véralvadási vizsgálatok, 
- süllyedés, CRP, 
- májfunkció, 
- vesefunkció, 
- serum összfehérje, 
- serum ionok, 
- vércukor, 
- vércsoport, 
- vérgázok és sav-bázis status, 
 
· Kardiológiai (EKG, Echo), mellkas röntgen, bakteriológiai és egyéb 
vizsgálatok: 
egyéni megítélés szerint. 
 


