Operationsafsnit og perioperativt afsnit, NAU

Plantegning over Operations- og perioperativfunktion niveau 00
Plantegning over Operations- og perioperativfunktion niveau 01
•

Operationsafsnittet er placeret i hospitalets vestlige ende på niveau 00 og 01.

•

Operationsafsnittets etage 00 er placeret i forlængelse af Foyer-området. Etage 01 er forbundet via
gangbro til FAM, og der er kort afstand til fødegang og intensivafsnit. Operationsstuer til modtagelse af
sectio samt stuer til modtagelse af traumepatienter placeres i tæt forbindelse til FAM og Fødegangen.

•

Alle operationsstuer er som udgangspunkt identiske. Der er i alt 32 operationsstuer placeret med 16 stuer
på to etager. Fire af disse stuer er indrettet til kardiologiske patienter (Card.Lab.) på etage 01.

•

Operationsafsnittet er planlagt med fire hybridstuer på ca. 80 kvm, hvor der er placeret to stuer på hver
etage samt 28 stuer på hver ca. 60 kvm ligeledes fordelt på de to etager.

•

Operationsstuerne er placeret to og to med udpakningsrum mellem stuerne. For Card.Lab er der
betjeningsrum mellem stuerne.

•

Der er sengeparkering tæt ved stuerne.

•

I tilknytning til Hybridstuerne er der et betjeningsrum på ca. 24 kvm.

•

Sectiostuerne er tildelt en speciel stue til sechersbord i forbindelse med operationsstuen.

•

Operationsafsnittet er desuden disponeret med faciliteter til perfundørfunktionen, som er placeret centralt
på etage 01.

•

Dagkirurgiske patienterne vil fortrinsvis ankomme via hovedindgang fra foyerområdet på etage 00.

•

Der er placeret reception og omklædningsfaciliteter til modtagelse af patienter til ambulante operationer
på etage 00.

•

Øvrige patienter ankommer i seng eller på båre via elevatorer eller gangarealer fra sengeafsnit, FAMsengeafsnit eller fra de Intensive/Intermediære afsnit.

•

Patienterne modtages enten direkte på operationsstuen eller i det perioperative afsnit.

•

Det perioperative afsnit modtager patienter til forberedelse forud for operative indgreb og til observation
efter afsluttet operation.

•

Det perioperative afsnit er placeret ved ankomstområdet til operationsafsnittet. Der er der er placeret 48
perioperative senge/hvilestole på hver etage. Afsnittet består af en række 5-sengsstuer og enkelte
enestuer.

•

Der er placeret supportrum på hver etage som omfatter medicinrum, skyllerum, rent depot, sterilt depot og
satellitlaboratorie med ABL og rørpost. Derudover er der placeret kontorer, personalerum,
undervisningsrum og konferencerum på etagerne.

•

Vagtværelser er placeret i kælderetagen under FAM i umiddelbar nærhed til Operationsafsnittet.

•

Alle instrumenter, linned, medicin, væsker og øvrige varer ankommer med AGV via elevatorer efter
princippet ”just in time”– og leveres i separate AGV-rum.

•

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

•

Der er tre elevatorkerner på hver etage. I den midterste elevatorkerne modtages de sterile leverancer til
operationerne i lukkede vogne. De lukkede vogne leverer instrumenter og sterile engangsartikler fra
sterilcentralen til den enkelte operation. Vognene åbnes og containere samt engangspakninger omlastes
til ”kængurovogne” der køres til udpakningsrummene mellem operationsstuerne.

•

I udpakningsrummene klargøres assistancebordene til operationen, hvorefter de køres ind på
operationsstuen.

•

Anvendte instrumenter sendes retur til sterilcentralen via elevatorkerner i den nordlige del af
operationsafsnittet - ligeledes i lukkede vogne.

•

Medicin, linned, væsker m.v. ankommer via elevatorkernerne i den sydlige og nordlige del af
operationsafsnittet.

•

Transport af laboratorieprøver foregår primært med rørpostsystem.

•

I kælderetagen under midterste elevatorkerne er der afsat areal til depot for akutvogne til akutte
operationer.

