INFOLEHT VEENIPORDI VÕI GROSHONG KATEETRI PAIGALDAMISEKS/EEMALDAMISEKS
PÄEVAKIRURGIA OSAKONNAS
Veenipordi/ Groshong tüüpi kateetri paigaldamise või eemaldamise vajaduse otsustab Teie raviarst. Protseduurile
registreerimiseks ja protseduuri eelseks nõustamiseks suunab raviarst Teid õde-nõustaja vastuvõtule. Õde-nõustaja
valmistab Teid protseduuriks ette: määrab vajalikud analüüsid, suunab veregrupi määramisele, selgitab põhjalikult
protseduuri käiku ning kateetri kasutamist ja hooldust.
 2 päeva enne protseduuri ärge tarvitage verd vedeldavad ravimeid. Vajadusel pidage nõu ravimi määranud
arstiga ravimite asendamiseks. Manustage ainult neid ravimeid, mis on eelnevalt raviarstiga kokku lepitud.
 Protseduur teostatakse tavaliselt lokaalanesteesias ‒ valutustatakse ainult opereeritav piirkond. Erandjuhtudel
tehakse protseduur üldanesteesias (otsuse langetab protseduuri läbi viiv anestesioloog).
 Protseduurieelse päeva õhtul sööge kergem eine ja jooge rohkelt vedelikku. Ärge tarvitage alkoholi!
 Jätke koju kõik ehted ja väärtesemed.
 Hommikul peske ennast duši all.
 Tulge protseduurile söömata ja joomata. Võtke vähese veega sisse igapäevased südamehaiguse ja/ või
vererõhuravimid, mis on eelnevalt raviarstiga kokku lepitud.
 Võtke haiglasse kaasa isiklik kuuldeaparaat, insuliinisüstlad või astmainhalaator(id).
Haiglasse tulles võtke kindlasti kaasa:
 isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba);
 saatekiri protseduurile;
 vahetusjalatsid;
 krooniliste haiguste puhul võetavad igapäevased ravimid.
Protseduuri päeval tulge päevakirurgia osakonda Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuses, Sütiste tee 19.
NB! Parkimine haigla territooriumil on tasuline.
Tulge haiglasse õde-nõustaja või arsti teavitatud ajal. Sisenege maja peasissekäigust ja järgige päevakirurgia
osakonna suunaviitasid ‒ suunduge aatriumisse ja pöörake enne kohvikuletti paremale polikliinikusse, registratuurist
11 möödudes jõuate liftini C5, millega saate sõita 3. korrusele päevakirurgia osakonna registratuuri.
NB! Palun võtke üleriided osakonda kaasa!






Enne protseduuri allkirjastage nõusolek protseduuri läbiviimiseks.
Enne protseduurile minekut riietuge ümber haiglas antavasse operatsiooniriietusse.
Võtke ära ja andke osakonnas õe kätte prillid või kontaktläätsed ning eemaldatavad hambaproteesid.
Käige enne protseduurile minekut WCs.
Varuge kannatlikkust! Operatsioone/protseduure teostatakse samal päeval paljudele patsientidele järjekorra
alusel, kuid erinevatel põhjustel võib ooteaeg pikeneda.
 Osakonnas viibimise eest tuleb maksta omaosalustasu. Tasuda on võimalik kohapeal sularahas või kaardiga,
vajadusel anname arve kaasa. Omaosalustasu ei võeta alla 18aastastelt patsientidelt.
 Turvaliselt koju jõudmiseks kutsuge endale saatja vastu ning võimalusel organiseerige ka transport.
 Ostke apteegi käsimüügis saadavaid valuvaigisteid, nt paratsetamooli või ibuprofeeni.
Teie protseduur toimub: ......................................................................................
Teie analüüside andmise kuupäev on: ................................................................
Protseduuri järgselt probleemide tekkimisel helistage .......................................................................................
või pöörduge ........................................................................................................................................................

Infolehe on koostanud Põhja-Eesti Regionaalhaigla päevakirurgia osakond (2019).

