Lastekirurgia osakond
L. Puusepa 8, VI korrus, A korpus
Telefonid: 731 8263 (lastekirurgia osakonna valveõde), 7318237 (näolõualuudekirurgia osakonna raviarstid)
Operatsiooni toimumise aeg:____________________________
Haiglasse vormistage end:________________ kell 10.00–12.00
Haiglasse tulles sisenege peauksest ja pöörduge esmalt registratuuri (I
korrus, D korpus), et vormistada oma saabumine. Isiklikud riided andke
haiglasoleku ajaks patsientide riidehoidu.

HUULE- JA/VÕI KEELEKIDA
VABASTAMINE ÜLDANESTEESIAS

Koostajad: näo- lõualuudekirurgia osakonna
õed Ingrid Luts, Sirli Zirul
2016

Huule- ja/või keelekida on kaasasündinud limaskestavolt, mis kõige enam
takistab huule või keele liikuvust.
Huulekida takistab väikelastel hammaste lõikumist, võib põhjustada suurt
hambavahet ja igeme taandumist, tõmmates igemed luu küljest lahti.
Keelekida seob keelt ja suupõhja. Kui keelekida on liiga lühike ja pingul
või on kinnitatud keelel liiga kaugele tipu suunas, tekib anküloglossia
(seotud keel). Ebanormaalne keelekida võib põhjustada imikute
toitmisprobleeme ja kõnehäireid rääkima õppimisel. Paljudel juhtudel
keelekida väheneb aga ise ega nõua kirurgilist sekkumist.
Operatsiooniks ettevalmistus kodus






Operatsioonile tulles võiks Teie laps olla puhanud ja täiesti terve, kuna
haigusseisund raskendab taastumist. Lapsel ei tohi olla köha, nohu,
palavikku ega muid haigestumise tundemärke. Haigestumisest
teavitage viivitamatult lastekirurgia osakonna valveõde (731 8263) ja
näo-lõualuudekirurgia osakonna raviarsti (7318237) ning Teie lapsele
määratakse uus operatsiooni aeg.

Operatsiooniks ettevalmistus haiglas
 Lastekirurgia osakonnas võtab teid vastu valveõde, kes juhatab teid
palatisse. Põetaja annab Teie lapsele pidžaama.
 Teil palutakse täita oma lapse kohta käiv anesteesiaeelne küsitlusleht,
kus tuleb vastata lapse tervist puudutavatele küsimustele. Hiljem küsib
mõned küsimused lapse tervise kohta ka osakonna õde ning
narkoosiarst.
 Teie lapselt võetakse vereanalüüs.
 Kuus tundi enne operatsiooni ei tohi süüa, juua ega närida
närimiskummi, et vältida operatsiooniaegseid tüsistusi.
 Kui Teil on rinnapiima- või kunsttoidul olev imik, pidage toitumise osas
nõu anestesioloogiga!
 Teie lapsele teostatakse huule- ja/või keelekida operatsioon
operatsioonitoas.
Kodune enesehooldus


Õde annab Teile pärast protseduuri külmageelikoti, mida hoidke
operatsiooni päeval kerget survet avaldades huule või keelekida
piirkonnas 20 minutit iga 2–3 tunni järel.



Verejooksu korral huule- või keelekida piirkonnas, asetage punktsiooni
piirkonnale puhas vatitampoon või side ning avaldage kerget survet.
Kui verejooks ei peatu, pöörduge oma raviarsti poole (perearsti
saatekirjaga või erakorralise meditsiini osakonna kaudu).

Haiglasse tulles võtke kaasa:
-

enda ja lapse isikut tõendav dokument,

-

saatekiri operatsioonile,

-

eelnevate uuringute andmed,

-

isiklikud hügieenitarbed, vahetusjalanõud,

-

lapse igapäevaselt tarvitatavad ravimid originaalpakendis.

Haiglas võib saatjana kaasas olla vaid üks tugiisik, sest osakonna
ruum on piiratud ning ülerahvastatus häirib teisi patsiente.

Probleemide ja küsimuste korral pöörduge oma raviarsti poole.

 Haiglasse oodatakse Teid koos lapsega üks päev enne operatsiooni.
Head paranemist!

