Dermatologie

Dagopname Dermatologie

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Deze folder geeft u informatie over de afdeling Dagverpleging (C1-D1) waar u
binnenkort wordt opgenomen.

Dagverpleging

Op de afdeling Dagverpleging worden patiënten voor verschillende
specialisten opgenomen.
Mannen en vrouwen kunnen bij elkaar op de kamer verpleegd worden. Als u
hier problemen mee hebt kunt u dit van tevoren aangeven bij de polikliniek
dermatologie.
Op de afdeling Dagverpleging zijn de algemene bezoektijden niet
van toepassing. Bezoek is hier mogelijk in overleg met patiënt en
verpleegkundige.
Bij ieder bed hangt een televisietoestel. Het gebruik hiervan is op de afdeling
Dagverpleging gratis.

Opname

Als u ziek wordt, koorts hebt of om een andere reden niet naar het ziekenhuis
kunt komen, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan de polikliniek
Dermatologie.
Telefoonnummer: (0515) 48 81 08.
Op de dag van opname meldt u zich bij de balie in de centrale hal.
U wordt dan door één van de gastvrouwen of –heren naar de afdeling
gebracht. Daar mag u plaatsnemen in de wachtkamer. Een verpleegkundige
brengt u naar de uw kamer. Hier wordt u ingelicht en voorbereid op de
ingreep.
U wordt per rolstoel of bed naar de polikliniek dermatologie gebracht.
Daar wordt de ingreep gedaan. (zie folder: “Ingreep bij huidafwijkingen,
excisie”)
Als de behandeling klaar is, wordt u weer naar de afdeling gebracht waar u
nog 1 - 2 uren zult verblijven.
De dermatoloog komt alleen langs als dat nodig is.

Weer naar huis

Als er geen complicaties zijn en alles goed gaat, kunt u in overleg met de
verpleegkundige weer naar huis.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt kunt u contact opnemen
met de polikliniek Dermatologie.
Telefoonnummer: (0515) 48 81 08.
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