Ambulatorie- og skopi-funktionen, NAU

- og skopi

Plantegning over Ambulatoriefunktionen niveau 00
Plantegning over Ambulatoriefunktionen niveau 01
Plantegning over Ambulatoriefunktionen niveau 02
•

Ambulatoriefunktionen er placeret i hospitalets nord/østlige område på henholdsvis niveau 00, niveau 01
og på niveau 02. Bygningen indeholder 104 ambulatorie-rum og 30 dagpladser (der er herudover 10
ambulatorier i Børne-Unge-bygningen).

•

Ambulatorie-bygningen indeholder desuden
‒
Rehabiliteringsenhed (3 undersøgelsesrum og træningsrum)
‒
Endoskopi-funktion med 12 endoskopistuer, 16 opvågningspladser og tilhørende skopvask
‒
Telemedicinsk enhed (5 rum)
‒
Prøvetagningsfunktion (15 rum)
‒
Forskningslaboratorier

•

Udover antallet af ambulatorierum og dagspladser i Ambulatoriebygningen i øst vil en tilsvarende andel
forblive i på hospitalets syd-matrikel (Medicinerhus og Onkologibygning) i en længere årrække indtil al
ambulatorievirksomhed kan udflyttes til det nye universitetshospital i øst.

•

Ambulatorie-rummene er på henholdsvis 18 kvm og 24 kvm.

•

Adgang til bygningen sker gennem via hovedindgang og forhalsniveau.

•

Dagpladserne er fordelt med 2 eller 4 pladser i hvert rum til dagfunktion. Rummene er henholdsvis 24 og
34 kvm.

•

De 12 endoskopi-stuer er fordelt med 6 på hver af etagerne 01 og 02 i den nordlige ende af Ambulatoriebygningen. På hver etage er der 3 små stuer på 23 kvm og 3 store på 43-47 kvm.

•

I hospitalets foyer er der etableret venteområde og reception til ambulante patienter samt til patienter til
rehabiliteringsenhed og endoskopifunktion.

•

Der er herudover en reception på hver etage i ambulatoriebygningen, og der er venteområder i de enkelte
ambulatorie-ben.

•

Der er direkte vertikal forbindelse fra Ambulatorie-bygningen til sengetårnene.

•

Der er etableret koordineringsrum, skyllerum, medicinrum, rent depot, personalerum og dikteringsrum i
hvert ’ben’ for hver 13-18 ambulatorie-rum.

•

Der er 19 kontorer og 6 samtalerum fordelt i bygningen.

•

Der er konferencerum på hver etage.

•

I den nordlige ende på niveau 00 er etableret en exit-lounge, inkl. 2 sengepladser, for færdigudredte
ambulante patienter, der afventer hjemtransport.

•

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.

