Hjertemedicinsk SammeDagsUdredning
Du er blevet henvist til SammeDagsUdredning (SDU)
på Hjertemedicinsk Afsnit.
Årsagen kan være, at vi gerne hurtigt vil afklare, hvorvidt du fejler noget med hjertet.
Årsagen kan også være, at vi har vurderet, at det er
hensigtsmæssigt, at du i en periode har tæt kontakt
med sygehuset, uden at det dog er nødvendigt, at du
er indlagt.

SÅDAN FOREGÅR SAMMEDAGSUDREDNING
Er det første gang, du ankommer til SammeDagsUdredning, bliver du modtaget af en sygeplejerske, som
spørger ind til dine symptomer, din livsstil og risikofaktorer i forhold til hjertekarsygdomme.
Herefter laver sygeplejersken følgende undersøgelser:
Hjertekardiogram (EKG)
Måling af blodtryk og puls.
Derefter vil en læge ud fra resultaterne af undersøgelserne i samråd med dig og eventuelle pårørende vurdere, om der er behov for yderligere undersøgelser.
Det kan fx være blodprøver, påsætning af hjertebåndoptager, røntgen af hjerte og lunger, CT-skanning,
ultralydsskanning af dit hjerte (ekkokardiografi) og kateterundersøgelse af hjertets kranspulsårer. Eventuel
kateterundersøgelse foretages ikke på Sygehus
Vendsyssel.
Finder vi ingen tegn på hjertesygdom, vil din egen
læge eller den henvisende læge være ansvarlig for
eventuelt videre udredning.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Forbered dig på ventetid
Da vi modtager patienter løbende og tilstræber et kort
undersøgelsesforløb, ofte med flere undersøgelser,
ved vi ikke altid, hvor mange patienter, der kommer til
SammeDagsUdredning. Du må derfor forvente, at der
kan opstå ventetid. Medbring derfor en god bog eller
lignende, som du kan underholde dig med i ventetiden.
Vi har en dagligstue, som du kan opholde dig i, mens
du venter. Her findes tv og kolde drikke. Du har også
mulighed for at få frokost.
Medbring en medicinliste
Du skal medbringe en liste over den medicin, du tager, hver gang du kommer. Det er vigtigt for at undgå
misforståelser omkring medicinen, og for at vi kan justere din medicin, hvis vi skønner det nødvendigt.
Sørg selv for transport
Du skal selv sørge for transporten til og fra sygehuset. Nogle dagpatienter kan dog være berettiget til
transport eller transportgodtgørelse efter de gældende regler.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Hjertemedicinsk Afsnit
Tlf. 97 64 08 39
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 7.00 – 19.00

Hjertemedicin
www.rhnordjylland.rn.dk
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