
Gyakori kérdések 
 

1. Milyen megelőző vizsgálatokra van szükség? 

Az altatásos fogászathoz szükséges: 

- EKG vizsgálat,  

- nagylabor – ami egy hónapnál nem régebbi, 

- mellkas röntgen, ha a tüdejével volt már valami gond, 

- panorámaröntgen, ha megoldható. 

 

2. Hol végzik el ezeket a vizsgálatokat? Van-e arra lehetőség, hogy a háziorvossal 

kooperálva még a saját lakhelyén megtörténjen a vérvétel? 

Igen, lehetőség van rá. Az altatásos fogászati kezelés megkezdése előtt szükséges 

megjelenni az érintett gyermekkel / fiatallal egy megelőző vizsgálatra, ahol adnak egy 

vizsgálatkérő lapot. Ezzel felkereshető a háziorvos, aki segítséget tud adni a további 

vizsgálatok elvégzéséhez. 

 

3. Hogyan készülnek fel egy autizmussal élő gyermek kezelésére? Milyen segítségek 

biztosítottak? 

Jelenleg az országban hat helyen (Budapest SOTE, Heim Pál Kórház, Bethesda Kórház, 

Szeged, Debrecen, Pécs) várják speciális, erre a célra kialakított fogászati részlegben az 

autizmussal élő pácienseket. Ma már nagyon biztonságos eljárással kezelik altatásban is 

az érintetteket. 

 

4. Injekciót lehet/ kell kérni? 

A fogorvos nem minden esetben, csak szükség esetén  (például fogeltávolítás vagy 

szájsebészeti műtét) a kezelés előtt injekcióval zsibbasztja el a kezelendő területet. Ezt a 

páciens nem érzi, hiszen kábítva vagy altatva van attól függően, hogy milyen kezelésre 

van szüksége. 

 

5. Mit vigyenek magukkal?  

Minden esetben szükséges: 

- TAJ kártya, 

- lakcím kártya, 

- személyi igazolvány, 

- korábbi leletek – az összes, amit addig kapott, 

- az orvosi beutaló nem feltétel. 

 

6. Milyen ruhában érkezzen a páciens? 

Nem kell átöltözni a beavatkozás előtt, ezért a páciens számára kényelmes ruhában 

érkezzen a kezelésre. Legyen a páciensen rövid ujjú felső, mert a vérnyomását megmérik 

és esetleg a branült is be kell helyezni. 

 

7. Meddig fogják altatni? Mennyi ideig fog tartani a kezelés? 

Addig tart az altatás, amíg az ellátás megtörténik.   

 

8. Mit tesznek altatás során a beteggel? Hogyan altatják? 

A páciens együttműködésétől függ, hogy maszk vagy branül útján történik az altatás, 

valamint függ a beavatkozás fajtájától is. Az orvos mindig elmondja aktuálisan. Az 

altatásig a szülő / segítő is bent maradhat a pácienssel, utána kiküldik a kezelés idejére a 

váróterembe. 



 

 

9. Milyen betegségek befolyásolják az altatást? 

Jelezni kell az érintett személy addigi betegségeit. Ez a beavatkozás előtt az anamnézis 

felvételekor megbeszélésre kerül.  

Amennyiben gyógyszert szed, szokásos gyógyszerét be kell adni korán reggel, kevés 

vízzel. Az altatásos kezelésre éhgyomorra kell érkeznie. Minden esetben megbeszélt 

időpont alapján. 

 

10. Hogyan érezheti magát a páciens az altatás után? 

Fogeltávolítás után nem érez fájdalmat a páciens, mert hat még az injekció kb. 3 – 3,5 

óráig. Érezhet vérszivárgást, vér ízt, nehéz nyelést, nehezen tud beszélni. Kicsoroghat a 

nyála, elzsibbadhat az orra, a füle. Érezhet varratokat, ami idővel felszívódik. Érezheti a 

szúrás nyomát, amikor a zsibbadás elmúlik. 

 

11. Altatás után szükség van megfigyelésre? Mennyi ideig? Hol? 

Az altatás után szükség van a megfigyelésre. Rövid beavatkozás során rövid ideig történik 

az altatás. Ebben az esetben kevés ideig kell pihennie a páciensnek. Hosszabb beavatkozás 

során az altatás is hosszabb. Ilyenkor az orvosi székben ébresztik a pácienst és elviszik a 

pihenőbe, ahol a szülő / segítő már mellette lehet. Néhány óránál nem több a megfigyelés 

ebben az esetben sem. 

 

12. Mit fog látni, ha felébred? Hol ébred fel? Kivel fog találkozni? Ki vigyáz az 

altatásból ébredező páciensre? 

A pihenőben ismét elalszik és itt is ébred. A szülő / segítő végig mellette van ez idő alatt. 

 


