Velkommen til
ortopædkirurgisk afdeling O
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Velkommen til
ortopædkirurgisk afdeling O

Afdeling O er en ortopædkirurgisk
afdeling, som primært modtager
patienter i akutte forløb med knoglebrud, sår eller amputation.
Det er primært patienter med
sygdomme i bevægeapparatet, der
indlægges i afdelingen.
I afdelingen er der tilknyttet:
Læger, sygeplejersker, social – og
sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, serviceassistenter og sekretærer. Du kan i
øvrigt møde sygeplejestuderende,
social og sundhedsassistentlever og
falckredderelever.
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Praktiske informationer

Personlig rådgivning
På hverdage tilstræbes det, at personlig rådgivning afvikles i tidsrummet 9-12. Personlig rådgivning
foregår ved behov og du vil ikke
nødvendigvis have daglig kontakt
med en læge under din indlæggelse.
Bagerst i pjecen er der plads til du
kan notere spørgsmål.
Du er selvfølgelig altid velkommen
til, at henvende dig til plejepersonalet hvis du har spørgsmål, som
du ønsker at stille til en læge, de vil
så etablere den nødvendige kontakt.
Du er velkommen til at have pårørende med. Det er en fordel, at flere
har hørt hvad lægen har sagt, så alle
nuancer kommer med. Desværre
kan vi have svært ved at kunne sige
tidspunktet for netop din personlig
rådgivning. Du er velkommen til,
at bede personalet om at gennemgå
din sygdom og dine behandlinger
med dig og èn af dine pårørende.

Af hensyn til de andre patienter, vil
vi nogle gange bede dine gæster om
at forlade sengestuen. Det sker for eksempel under personlig rådgivning.
Hvis du er oppegående gælder det
også for dig.

Besøgstider og besøgende
Der er generelt ingen faste besøgstider på afdelingen. Vi beder dog
besøgende respektere hviletiden
mellem kl. 12-14, samt ro efter kl.
21. Vi henstiller endvidere til, at der
om formiddagen tages hensyn til
personlig pleje, personlig rådgivning
og træning samt ro på afdelingen
omkring spisetider.

Udskrivelse
En god udskrivelse starter tidligt i
forløbet. Vi vil derfor gerne planlægge denne i samarbejde med dig
og eventuelt dine pårørende.
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Pårørende
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Dine pårørende er altid velkomne
til at ringe til afdelingen. Det kan
være en fordel at I udvælger en
pårørende sammen med patienten,
som står for kontakten til personalet.
Vi henstiller til at forespørgsler lægges
udenfor vagtskiftet – se døgnrytme
bagerst i pjecen.

Kantinens åbningstider

Kost

Rygning

Maden er en vigtig del af din
behandling. Du vil blive tilbudt
mellemmåltider med protein.
Pårørende kan købe kaffe og te.
Måltider serveres gerne i opholdsstuen.

Slagelse Sygehus er et røgfrit sygehus.
Det betyder at patienter, pårørende
og personale ikke må ryge på sygehusets område.
Afdelingen tilbyder individuelle
samtaler og støtte til dit rygestop.

Kioskvogn og kantine

Brug af mobiltelefon

Der er på alle hverdage mulighed
for at handle fra en kioskvogn. Du
kan her købe bøger, blade, osv.
Pårørende og patienter er ligeledes
velkomne til at benytte kantinen
ved indgang 11.

Mobiltelefoner må gerne benyttes,
så længe man tager hensyn til
sine medpatienter og så længe det
ikke er generende for personalets
arbejdsforhold. Man må ikke
tale i mobiltelefonen på stuerne i
middagshvilen og efter kl. 21.00.
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Mandag – fredag kl. 7.30-15.30.
Lørdag – søndag kl. 7.30 – 13.30.
Ret til forbehold ved ferie.

Tolk
Der kan efter aftale med personalet,
tilkaldes fremmed sprogtolk eller
døvetolk.

Sygehuspræst
Der er på sygehuset tilknyttet en
præst, som gerne stiller sig til
rådighed for samtaler. Personalet
hjælper med at få etableret denne
kontakt – eller til repræsentant for
et andet trossamfund.

Patientstøtterne
Der er tilknyttet frivillige fra Røde
Kors, der kan besøge og støtte
patienter ved behov

Værdigenstande
Undgå at medbringe større pengebeløb, dankort, smykker og lignende.
Medbragte penge eller værdigenstande er eget ansvar. Sygehuset
erstatter ikke bortkomne eller
stjålne ting.
Såfremt du har medbragt større
pengebeløb, bedes eventuelle pårø-

rende at tage disse med hjem. Hvis
det ej er muligt kan de opbevares i
informationen. Det er ikke muligt at
få dem opbevaret i sengeafsnittet.

Trådløst netværk
Der er mulighed for at få adgang til
Internettet. Henvend dig til sekretæren i afdelingen eller i Informationen.

Medicin
Du vil blive mundtligt orienteret
om medicin, der opstartes her i
afdelingen, ligesom der vil være
mulighed for at få udleveret skriftlig
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information om de enkelte præparater. Administration af egen medbragt medicin aftales i det enkelte
tilfælde med plejepersonalet. Medbragt medicin skal låses inde i dit
skab på stuen eller gives pårørende
med hjem – der kan være tilfælde,
hvor vi bliver nødt til at opbevare
medicinen for dig.

Patientrettigheder
Vi henviser til pjecen: ”Dine rettigheder som patient”.

Ventetid ved operation
Slagelse Sygehus er et akutsygehus,
det betyder at vi tager imod akutte
patienter, som kan have brug for
livsvigtige operationer – dette kan
ikke planlægges. Det betyder, at der
kan forekomme ventetid på ellers
planlagte operationer.

Bevis på indlæggelsen
Ønsker din arbejdsgiver dokumentation for, at du er indlagt kan du få
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udleveret et indlæggelsesbevis på
afdelingen.

Transport til og fra
sygehuset
Du skal, som hovedregel, selv sørge
for transport til og fra sygehuset.
Hvis du ikke har mulighed herfor,
kan du hente ydereligere information i pjecen: ”Kørsel til og fra sygehuset”. Pjecen fås hos personalet i
afdelingen.

Din mening tæller!
Vi vil gerne gøre det så godt som
muligt!
Vi arbejder løbende med at forbedre
kvaliteten, derfor er din og dine
pårørendes mening vigtig for os.
Fortæl os hvad, der fungerer godt
og hvad der kan gøres bedre.
Du vil også kunne opleve, at blive
bedt om at udfylde et spørgeskema
eller svare på nogle spørgsmål.
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Døgnrytme
Ca. 5.30-6.45
Godmorgen.
Medicin pr. drop gives.

Kl. 14.00-15.00
Kaffe og te.
Mellemmåltid.

Kl. 7.00-7.30
Vagtskifte for personalet.

Kl. 15.00-15.30
Vagtskifte for personalet.

Kl. 7.30-8.30
Morgenmad serveres.
Blodprøvetagning.

Kl. 17.00-17.30
Smørrebrød serveres.

Kl. 23.00-23.30
Vagtskifte for personalet.

Kl. 23.15-06.00
Nattevagten ser til dig regelmæssigt
i løbet af natten og yder hjælp efter
behov.

Kl. 13.00-14.00
Middagshvil.

Slagelse Sygehus
Ingemannsvej 11, 4200 Slagelse
Telefon 58 55 90 00

www.regionsjaelland.dk

Ortopædkirurgisk Afdeling
Ingemannsvej 50, 2. sal
4200 Slagelse
Telefon 58 55 97 54 eller 58 55 97 53
Sekretær: 58 55 97 82
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Kl. 9.00-13.00
Personlig rådgivning.
Eventuel træning eller samtale ved
fysioterapeut eller ergoterapeut på
afdelingen eller i træningsrum.
Varm middagsret serveres.
Medicin udleveres.

Kl. 21.00-23.00
Hjælp efter behov.
Medicin gives pr. drop.

Tryk: Av-afdelingen, Næstved Sygehus

Kl. ca. 10
Mellemmåltid.

Kl. 19.00-20.00
Kaffe og te.
Mellemmåltid.

Varenummer: 8180

Kl. 9.00-11.00
Personlig hygiejne. Hjælp ydes efter
behov.

