POTILASOHJE | PATIENTFÖRESKRI

INFORMATION OM BARNPATIENTERS OPERATION
Läs nedanstående föreskrifter noggrant, ifall föreskrifterna inte efterföljs, kan operationen
inhiberas.
Barnet får inte äta någonting 6 timmar före den reserverade tiden på avdelningen.
Barnet får dricka vatten eller klar, sockrad saft 2 timmar före ankomsttiden (barn
under 3 år högst 1 dl, barn över 3 år högst 1,5 dl).
Följeslagaren (mamma eller pappa) kan ta del i vården före och efter ingreppet.
Reservera hela dagen för besöket.
Berätta för barnet om det kommande ingreppet. Tilläggsinformation får du vid behov
från Operationsavdelningen och från internetsidor: www.soite.fi/sivu/sv?
page_id=anestesia-_ja_leikkaustoiminta eller www.terveyskyla.fi/leikkaukseen/sv/allm
%C3%A4n-information
Bada eller duscha barnet kvällen före ingreppet.
Om barnet regelbundet använder medicin, får morgonmedicinen tas med lite vatten.
En kär leksak eller bok lättar på stämningen. Under narkosen får barnet inte ha
smycken och klocka. Barnet får ha sina egna kläder. Kläderna bör vara lätt att klä på
och får inte strama. Det kan vara bra att ha med ombyteskläder.
Hosta, snuva, flunsa och feber är hinder för det planerade ingreppet, liksom
magsjuka i familjen. Ifall barnet insjuknar, kontakta tidsbeställningen tel. (06) 826
4774 eller (06) 826 4777 vardagar kl. 9-10. Efter kl. 12 ring operationsavdelningen tel.
(06) 826 4637.
Efter ingreppet
Vi följer med barnets välbefinnande i uppvakningsrummet, varifrån han/hon vanligen
blir utskriven 1-3 timmar efter ingreppet.
Barnet får försiktigt börja dricka efter narkosen då hon/han har vaknat. Om barnet inte
börjar må illa av drickandet, kan du ge honom/henne någon lätt föda t.ex. glass eller
yoghurt (fås på enheten).
Om ni kommer till sjukhuset med egen bil och inte använder taxi till hemresan, bör
barnet ha två vuxna följeslagare under hemresan.
Barnet måste hela tiden vara under tillsyn av en vuxen person. Barnet får leka om
han/hon orkar.
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Om det uppstår problem hemma kan du kontakta operationsavdelningen vardagar under dagtid
tel. (06) 826 4637 eller under andra tider barnjouren tel. (06) 826 4444.
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