→ INFORMÁCIE
PRE PACIENTOV
ODDELENIE AMBULANTNEJ
CHEMOTERAPIE NOÚ
VÁŽENÍ PACIENTI!
Na Oddelení ambulantnej chemoterapie (OACh) spúšťame nový elektronický objednávací a vyvolávací systém. Hlavným cieľom celého
procesu je zefektívniť manažment pacientov, ktorí k nám prichádzajú
na ambulantné podanie chemoterapie, prípadne na kontrolné vyšetrenia. Súčasťou systému je nielen elektronické objednávanie pacientov na odbery, vyšetrenia a následné podanie liečby, ale aj vyvolávanie
pacientov na jednotlivé úkony pomocou obrazoviek umiestnených
pred ambulanciami, odberovými miestnosťami a aplikárňou. S ohľadom na veľký počet pacientov, ktorí denne prechádzajú odberovou
miestnosťou, ambulanciami a aplikárňou, a množstvo zamestnancov,
ktorí musia s elektronickým objednávacím a vyvolávacím systémom
pracovať, ide o mimoriadne náročný proces. Aj z tohto dôvodu sme
pre Vás pripravili inštruktážne video a tento informačný leták.

→

AKO POSTUPOVAŤ NA ODDELENÍ
AMBULANTNEJ CHEMOTERAPIE:

1. Pred prvou návštevou v NOÚ je potrebné zaregistrovať sa na Registrácii pacientov v budove radiačnej onkológie. Kolegyne Vám vystavia plastovú kartu
pacienta s unikátnym čiarovým kódom.
2. Pred samotnými odbermi, resp. vyšetrením v ambulancii OACh prosím naskenujte svoj čiarový kód na ktoromkoľvek zo 6 skenerov. Tie sú umiestnené na
nasledovných miestach:
• na prízemí v pavilóne M pred ambulanciou paliatívnej starostlivosti
• na prízemí v pavilóne M pred ambulanciami Oddelenia klinickej onkológie A
• na 1. poschodí v hlavnej budove pred onkohematologickými ambulanciami
• na 2. poschodí v hlavnej budove pred vstupom na Oddelenie ambulantnej chemoterapie
• na 3. poschodí v hlavnej budove pred ambulanciami Oddelenia ambulantnej
chemoterapie
• na 4. poschodí v hlavnej budove pred onkohematologickou ambulanciou.
3. V ambulancii Vášho lekára Vám sestra vydá žiadanky na odbery.
4. Následne prosím prejdite do čakárne pred odberovou miestnosťou, kde sa nachádza televízor s kódmi všetkých pacientov čakajúcich na odber krvi v takom
poradí, ako si naskenovali svoj čiarový kód po príchode do nemocnice.
5. Elektronický systém Vás v takomto poradí bude vyvolávať do odberovej miestnosti – na monitore sa zvýrazní Vaše číslo a zaznie hlasný zvukový signál –
gong.
6. Ak nestihnete prísť do odberovej miestnosti včas, systém Vás automaticky
posunie za nasledujúcich desiatich pacientov.
7. Po tom, ako lekár obdrží výsledky Vašich odberov, zavolá Vás na vyšetrenie do
ambulancie. Do ambulancie môžete vstúpiť, keď sa na príslušnej obrazovke
v čakárni pred ambulanciou Vášho lekára zvýrazní Vaše číslo a budete počuť
hlasný zvukový signál.
8. Ak Vám onkológ vystavil žiadanku na podanie liečby/chemoterapie, vhoďte ju
do schránky umiestnenej pri Oddelení prípravy cytostatík.
9. Keď je Vaša liečba pripravená a v aplikárni voľné lôžko, Vaše číslo sa zvýrazní
na monitore pred aplikárňou a zároveň zaznie hlasný zvukový signál. Následne
môžete do aplikárne vstúpiť.
10. Po podaní liečby a pred odchodom z NOÚ prosím naskenujte svoj čiarový kód
na skeneri v aplikárni, prípadne na ktoromkoľvek inom skeneri v priestoroch
NOÚ.
V prípade akýchkoľvek otázok prosím
neváhajte kontaktovať náš zdravotnícky personál.

váš kolektív OACh

