Neonatalafdelingen, NAU

Plantegning over Neonatal og fødeafdeling

•

Neonatalafdelingen er placeret i hospitalets sydlige ende på niveau 01, på samme etage og med direkte
nærhed til Fødeafdelingen. Der er endvidere stor nærhed til Børn og Unge funktionen placeret i samme
bygningskompleks på niveau 00, Operationsafsnit (sectio-stuer), Intensiv, Billeddiagnostik og FAM samt
tæt forbindelse (via elevator) til hospitalets standardsengeafsnit.

•

Der er ankomst til Neonatalafdelingen for pårørende via elevator fra Foyer på niveau 00. Der er placeret
en reception forrest i Neonatalafdelingen.

•

Neonatalafdelingen er disponeret med 4 to-sengsstuer med direkte overvågning (til høj-intensive børn
samt til flerbørnsfamilier). Derudover er der etableret 18 en-sengsstuer, hvoraf 6 af disse er med direkte
overvågning. Alle stuerne vil kunne overvåges digitalt. Samlet set er der således etableret plads til 26
neonatale børn på afdelingen. Der er etableret toilet/bad til alle stuer. Til hver sengeplads er der tilknyttet
faciliteter til, at en forældre kan overnatte på stuen.

•

I Neonatalafdelingen er der placeret 5 koordineringsrum, der håndterer direkte overvågning af 10 af
stuerne (14 børn) og indirekte overvågning af 12 stuer (12 børn).

•

Neonatalafdelingen disponeres med 2 familierum til overnattende forældre. Derudover er der opholdsrum
med mindre køkkenfacilitet til pårørende.

•

Der er etableret et fælles serveringskøkken til patienter/pårørende for Fødeafdelingen og
Neonatalafdelingen, således der er mulighed for at tilbyde medindlagte forældre bespisning. Der er
etableret en buffet for servering af mad centralt i Neonatalafdelingen.

•

Der er etableret et undersøgelsesrum forrest i Neonatalafdelingen til ambulant opfølgning efter
udskrivelse/åben indlæggelse.

•

Kvindemælkscentral er placeret i parterre (personalebetjent). Der er placeret et mælkekøkken i
Neonatalafdelingen, som kan betjenes af forældre.

•

Der er placeret en række supportrum som omfatter medicinrum, skyllerum, rent depot, udstyrsdepot,
kuvøsevask og satellitlaboratorium. Derudover er der placeret kontor, vagtværelse og personalerum.
Undervisnings- og uddannelsesrum (fælles med Børn og Unge funktionen) er placeret på niveau 00.

•

Vareleverancer foregår med AGV (Automated Guided Vehicles) – og leveres i separate AGV-rum.

•

I tilknytning til AGV-rummet er der nedkastningsskakte til urent
linned og affald.

