Unitat de Cirurgia de curta estada (UCE)
Hospital de Dia Mèdic-Quirúrgic
Tel. 972.26.18.00
www.hospiolot.com

PROPÒSIT
El propòsit és realitzar, en un àmbit
confortable i amb personal altament
qualificat, una intervenció sota anestèsia
local, regional o general, amb la
particularitat que vostè podrà tornar a casa
amb la seva família el dia següent a la
intervenció quirúrgica.

COM FUNCIONA LA UNITAT DE
CIRURGIA DE CURTA ESTADA
•
•
•
•
•

En el moment d’indicar la intervenció
el cirurgià decideix el tipus d’ingrés
Ha calgut l’acceptació per part del
pacient
Ingrés el mateix dia de la intervenció
Alta l’endemà de la intervenció
quirúrgica
Seguirà els controls a Consultes
Externes en pocs dies

PENDENT D’INTERVENIR
Si hi ha algun canvi en el seu estat de salut,
avisi al seu cirurgià o al servei d’admissions
de l’hospital el més aviat possible.

A L’ALTA DE L’HOSPITAL
•
•

EL DIA ABANS DE LA INTERVENCIÓ

El dia següent a la intervenció del
metge li donarà l’alta.
A l’informe que se li facilitarà hi
haurà les recomanacions pertinents.

•

La nit anterior sopi lleugerament.

•

Prengui la medicació que li ha donat
la infermera: el protector d’estómac
(ranitidina 2cp)abans de sopar i si li
han donat diazepam, abans d’anar a
dormir.

•

Es dutxi. Utilitzi el sabó de
clorhexidina pel cos. El cap i la cara
amb el seu sabó habitual.

Posi’s el termòmetre totes les tardes
a la mateixa hora. Els dos primers
dies seria normal tenir unes dècimes
de temperatura.

•

Prengui la medicació pel dolor a les
hores indicades. No esperi a tenir
dolor, es trobarà millor.

•

Després de l’alta haurà de seguir els
controls a Consultes Externes i seguir
les indicacions detallades a l’informe
d’alta.

•

EL DIA DE LA INTERVENCIÓ
•

Abans de venir a l’hospital s’ha de
tornar a dutxar com la nit anterior i
fer un bon raspallat dental.

•

Recordi que no pot menjar ni beure res
6h abans de l’arribada a l’hospital.

•

No utilitzi maquillatge ni esmalt
d’ungles. No porti joies ni res de valor.

•

Prengui la medicació habitual (amb
molt poca aigua) si li ha dit
l’anestesiòleg.

•

Ha de portar un batí, unes sabatilles,
pijama o camisa, tovallola i estris
d’higiene personal.
El nombre permès d’acompanyants és
d’un, poden ser dos si són nens.

•
•

A l’arribada a l’Hospital es presenti a
la recepció que prèviament li hauran
indicat.

•

Han d’apagar els telèfons mòbils a
l’arribada de la unitat.

A CASA SEVA

Li desitgem una total i feliç
recuperació!

