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Hjertemedicinsk Daghospital D3

Vælg farveTil patienter og pårørende

Velkommen til Hjertemedicinsk Daghospital D3.
 
Hjertemedicinsk Daghospital er en ambulant behandlingsenhed under Afdeling for Hjertesygdomme og
ligger på 3. sal i D bygningen.
 
Det er vurderet, at observation og behandling kan foregå ambulant på nuværende tidspunkt i
Hjertemedicinsk Daghospital afdeling D3. Er der behov for blodprøvekontrol og elektrokardiogram
(EKG) vil dette som udgangspunkt blive afviklet i Daghospitalet.
 
Forløbet vil vare indtil behandlingsmålet for Dagshospitalsforløbet er nået. Hvis det i forløbet vurderes,
at der er behov for indlæggelse i sengeafdelingen, vil du blive tilbudt dette. Daghospitalsforløbet vil for
nogle patienter fortsætte videre i et Hjertemedicinsk ambulant forløb, der vil foregå i ambulatoriet.
 
Daghospitalet er åben fra kl 8.00-15.00 på hverdage. Det vil fremgå af dit indkaldelsesbrev, hvornår, du
skal give fremmøde. Når du møder i Daghospitalet vil du blive modtaget af en sygeplejerske og få anvist
din egen stue. Stuen er indrettet med en fleksibel hvilestol, sofa og eget toilet.
 
I løbet af formiddagen vil du også møde dagens stuegangsgående læge, som vil komme og tale med dig
om den plan der er iværksat og vil følge op på hvordan du har det og om der er behov for justering af
planen i et teamsamarbejde med sygeplejersken. Lægen og sygeplejersken vil fortløbende orientere dig
om undersøgelsesresultater og plan. Lægen vil i samråd med dig vurdere hvornår du skal komme igen
Daghospitalet.
 
Det er individuelt, hvornår man er klar til at tage hjem igen.
 
Der er mulighed for at se fjernsyn. Det er en god ide at tage noget med, som du kan underholde dig
med. Du tilbydes middagsmad samt drikkevarer. Du må gerne medbringe noget selv, hvis du
foretrækker dette.
 
Hvis du får fast medicin til middag bedes du medbringe dine doseringsæsker eller medicin, da du selv
står for den faste medicin. Al anden medicin står Daghospitalet for. Vi hjælper med koordinering med
hjemmesygeplejerske i relation til medicinændringer.
 
Oplever du en forværring i din tilstand derhjemme, anbefales det at søge akut lægehjælp.
 
 
 
Vi håber du bliver glad for dit forløb i Hjertemedicinsk Daghospital D3
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I relation til dit forløb kan Hjertemedicinsk Daghospital D3 kontaktes på telefonnummer 79183194 i
tidsrummet 7.30-15.00.
 
 
Med venlig hilsen
Hjertemedicinsk Daghospital afdeling D3
 


