Behandling på Daghospitalet
At være patient på Daghospitalet betyder, at du op til
flere gange ugentligt møder i vores Daghospital til lægesamtale og behandlinger i stedet for at være indlagt. Det er individuelt, hvor ofte du skal møde. Du
skal regne med at bruge det meste af dagen.

TRANSPORT TIL DAGHOSPITALET
Hvis du er berettiget til kørsel, skal du selv bestille
kørsel hos Kørselskontoret – vel at mærke, hvis du
ikke selv kan køre eller har en pårørende, der kan
køre med dig. Om du er berettiget til kørsel, afhænger
af din situation.

NÅR DU SKAL PÅ DAGHOSPITALET PÅ EN
HVERDAG
EFTER DIT FORLØB PÅ DAGHOSPITALET
Mød direkte op i Daghospitalet kl. 8.00, hvis du
skal have taget blodprøver
I nogle tilfælde bestiller vi blodprøver. Du skal derfor
møde senest klokken 8.00 for at få taget blodprøver.
Mød direkte op i Daghospitalet kl. 9.00, hvis du
ikke skal have taget blodprøver
Hvis du ikke skal have taget blodprøver, skal du bare
møde op i Daghospitalet klokken 9.00.
Du får behandling og taler med læge og sygeplejerske
I løbet af dagen vil du blive tilset af en sygeplejerske
og en læge. Hvis du har fået taget blodprøver, skal du
blive på Daghospitalet, indtil der er svar på blodprøverne, da lægen vurderer din tilstand ud fra blandt andet blodprøvesvar. Du kan tage hjem, når dagens behandlinger og samtale er overstået.

NÅR DU SKAL PÅ DAGHOSPITALET I EN
WEEKEND ELLER PÅ EN HELLIGDAG
Hvis der er bestilt blodprøver, skal du møde klokken
7.45 på Sengeafsnit 7V til blodprøvetagning. Ellers
skal du møde klokken 10.00 samme sted.
I løbet af dagen vil du blive tilset af en sygeplejerske
og en læge.
Ligesom i hverdagene kan blodprøvesvarene være
vigtige. Derfor skal du vente på svar på blodprøverne,
inden du tager hjem.

Dit forløb på Daghospitalet fortsætter, så længe vi
skønner, at det er nødvendigt. Herefter vil du overgå
til kontrol i Hæmatologisk Ambulatorium eller blive
indlagt, hvis det bliver aktuelt. Indlæggelse foregår
enten gennem Hæmatologisk Modtagelse eller gennem Akutmodtagelsen. Det afhænger af tidspunktet
på døgnet.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Hæmatologisk Ambulatorium
Tlf. 97 66 38 00
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00
Hæmatologisk Sengeafsnit 7 Vest
Tlf. 97 66 38 01
Resten af døgnet samt weekender og helligdage.
www.aalborguh.rn.dk/hæmatologi
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