Operace
Operaci dělají lékaři v nemocnicích.
Operace znamená, že se lékaři dostanou dovnitř vašeho těla.
Tam se snaží opravit to, co vám nefunguje dobře.
To znamená, že operují uvnitř vašeho těla.
Operace můžou být různé.
Podle toho, co je ve vašem těle potřeba opravit.
V dnešní době se dá vlastně operovat skoro všechno: oči, kolena, záda,
srdce a tak dále.
Před operací:
Nejdřív musí zjistit váš lékař, že operaci potřebujete.
Pak vás pošle na různá vyšetření: odběry krve, odběry moče, EKG a tak
dále.
To vám vždycky řekne váš lékař podle toho, co vám je.
Na operaci musíte přijít do nemocnice.
Většinou musíte přijít do nemocnice den před operací.
Tam vás lékaři ještě budou trochu prohlížet.
Budou vám také vysvětlovat, co se bude dít.
Den před operací se většinou od půlnoci nesmí jíst.
V den operace vám dají takový lék (tabletku nebo injekci).
Po tomto léku se lépe spí. Budete po něm klidnější.
Pak si vás sestřičky nebo bratři přijdou vyzvednout.
Přivezou postel s kolečkama. Na tu si přelezete.
Přikryjí vás dekou.
Pak vás povezou na operační sál.
To je místo, kde lékaři operují.
Sestřička nebo lékař se vás budou ptát, jak se jmenujete a kdy jste se
narodili.
Dají vám na pusu takovou masku.
Z té se nadechnete.

V masce je trochu uspávací látky.
Takže se vám pak začnou zavírat oči.
Potom vám dají uspávací injekci. Píchnou vám jí do žíly.
Říká se tomu narkóza.
Když jste v narkóze, tak o sobě nevíte.
Takže ani necítíte žádnou bolest.
Je to jako hodně tvrdý spánek.
Během narkózy lékaři operují.
Skalpelem rozříznou kůži. Skalpel je hodně ostrý nůž na operování.
Pak se dostanou dovnitř vašeho těla.
Tam už operují.
Když to mají hotové, musejí ránu také zašít.
Vy se probudíte až po dlouhé době.
Trvá to několik hodin.
Probudíte se na pokoji.
Je možné, že vám potom bude trochu špatně.
Někteří lidé po narkóze zvrací.
Po operaci také asi budete cítit zašitou ránu.
Bude zalepená, takže ji neuvidíte.
Po probuzení zavolejte sestřičku.
Sestřička nebo lékař vám řeknou, jak to dopadlo.
Budou s vámi mluvit o tom, co se bude dít dál.
Po operaci musíte většinou být nějakou dobu v klidu.
To znamená, že musíte třeba týden ležet nebo být aspoň doma.
Někdy i déle.
Když něčemu nebudete v nemocnici rozumět, nebojte se zeptat!

