Det kan du forvente på dagen
Det kan være rart for dig at kende til rammerne på hospitalet og i Sammedagskirurgisk Afsnit O6, inden
du skal til behandling hos os. Med denne information vil vi forberede dig på, hvordan dagen vil forløbe.
Du bliver modtaget af en sygeplejerske
Når du har meldt din ankomst i afsnittet, vil en sygeplejerske tage imod dig. Sygeplejersken giver dig et
identifikationsarmbånd på, som indeholder dit navn og cpr-nummer. Armbåndet er en vigtig del af patientsikkerheden, og du skal beholde det på under hele dit ophold.
Du får hospitalstøj på
Reglerne på operationsstuen kræver, at du bliver omklædt til sygehusets tøj. Vi benytter blandt andet engangstøj.
Du deler stue med flere patienter
Afsnittet består af et åbent rum, hvor du opholder dig sammen med andre patienter, der skal opereres
samme dag. Du må forvente, at det både kan være mænd, kvinder og børn. Nogle patienter hviler i en
seng, andre i hvilestole.
Du kan komme ud for ventetid
Selvom du bliver indkaldt til et bestemt tidspunkt, kan du i nogle tilfælde komme til at opleve ventetid. Det
skyldes, at vi planlægger rækkefølgen af operationer i løbet af dagen, for at kunne tage højde for særlige
omstændigheder og opståede komplikationer. Vi gør vores bedste for løbende at informere dig om, hvornår du kan forvente, at det bliver din tur.
Pårørende bliver henvist til venteområderne i forhallen
Vær opmærksom på, hvis du har en pårørende med, kan vedkommende ikke være hos dig i afsnittet. Vi
henviser pårørende til venteområderne i forhallen, og vi ringer efter dem, når du er klar til at komme hjem.
Vi tilbyder dig mad og drikke
Når du er klar efter operationen tilbyder vi dig mad og drikke, typisk en sandwich og saftevand.
Fortsættes….
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Hjem efter operationen
Når du har hvilet efter operationen, og vi kan se at alt er gået godt, gør vi dig klar til at skulle hjem. Vi forventer, at du enten har en pårørende med, der kan køre dig hjem, eller at du har truffet aftale med en pårørende, der kan afhente dig med kort varsel, når vi ringer. Afsnittet har ikke kapacitet til, at du bliver her
og hviler. Alle patienter er sendt hjem fra afsnittet inden kl. 16.30.
Find mere information på vores hjemmeside
Vil du gerne vide mere om andre praktiske forhold på hospitalet og i afsnittet, før du ankommer, kan du
finde flere oplysninger på www.aalborguh.rn.dk.
Vi ser frem til at tage imod dig!
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