Afsnitsprofil Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

”Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus – Det naturlige valg ”.
Hæmatologisk Ambulatorium er en del af Medicinsk Afdeling, hvis overordnede
visioner og værdier der tages afsæt i.
Der henvises til http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm335379
Hæmatologisk Ambulatorium danner rammen for udredning, pleje og behandling af
mange forskellige typer af blodsygdomme (sygdomme i de bloddannede organer). Der
er tale om såvel alvorlige kræftsygdomme som leukæmi, lymfekræft og
knoglemarvskræft som andre mere godartede sygdomme. Ambulatoriet fungerer også
som modtageafsnit for akutte hæmatologiske patienter.
De behandlinger, der gives i ambulatoriet omfatter kemoterapi, behandling med
antistoffer, immunglobulin samt understøttende behandling i form af
blodtransfusioner, antibiotika, m.m. Behandlingerne kan have såvel kurativt som
palliativt sigte.
I Hæmatologisk Afsnit er vi meget aktive indenfor forskning og udvikling, både
lægefagligt som sygeplejefagligt, hvilket bl.a. betyder at vi varetager en del
protokollerede behandlinger.
Der henvises til http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm343273
I Hæmatologisk Ambulatorium er patientkontakten baseret på kontaktsygeplejerske/kontaktlægesystemet. Patienten er hædersgæst og det er os magtpåliggende at
patienten føler sig velkommen og oplever at blive behandlet respektfuldt.
Alle patienter tilknyttet Hæmatologisk Afsnit har mulighed for direkte kontakt til
ambulatoriet, hvis der opstår bivirkninger eller ubehag i forbindelse med
behandlingen. Denne akutfunktion er baggrunden for, at der ind imellem kan opstå
ventetid for andre patienter.

Medarbejdere
Medarbejderne i Hæmatologisk ambulatorium besidder alle en høj faglighed og
udviser et stort engagement i forhold til deres arbejde.
Der er ansat ca. 20 sygeplejersker i afsnittet, heraf fire forskningssygeplejersker,
en projekt bioanalytiker samt tre lægesekretærer og en arkivar
Lægebemandingen består af en professor, en overlæge, en afdelingslæge og et
varierende antal 1. reservelæger og yngre læger.
Patientforløbende i ambulatoriet er ofte langvarige og komplekse hvilket stiller krav
til en høj faglig viden indenfor såvel det kliniske, det pædagogiske, det sociale og det
psykologiske område.
Medarbejderne og patienterne har en afslappet omgangstone og atmosfæren i
afdelingen er præget af arbejdsglæde og engagement.
Udviklings– og kvalitetsarbejde
Sundhedsfaglig udvikling er et højt prioriteret område i Hæmatologisk Ambulatorium.
Der henvises til http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm343265
”Strategi for Udvikling af Sygeplejen Sygehus Lillebælt” danner rammen for udvikling
af sygeplejen i ambulatoriet.
Der henvises til http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm379559
Uddannelse og udviklingsmuligheder
Sygeplejersker:
 Nyansatte introduceres til ambulatoriet med et introduktions og
oplæringsprogram
 Sygehusets obligatoriske kurser
 Obligatorisk deltagelse i cytostatikakursus indenfor de første 6 måneder af
ansættelsen ved fastansættelse
 Der udarbejdes individuelle uddannelsesplaner, som drøftes ved de
årlige udviklingssamtaler
 Metodekursus for erfarne sygeplejersker
http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm343439
 Ugentlig sygeplejekonference med drøftelser af faglige problemstillinger såvel
mono- som tværfagligt
Samarbejdspartnere
Vores nærmeste samarbejdspartner er Hæmatologisk Sengeafsnit A110, Klinisk
Immunologisk og Klinisk Biokemisk Afdeling, Apoteket, Patologisk og Genetisk
Afdeling, Portørcentralen samt Røntgen Afdelingen.

Eksterne samarbejdspartnere er
Primærsektoren, privatpraktiserende læger, Kræftens Bekæmpelse, Det palliative
Team og Hospice.
Sådan finder du os
Hæmatologisk Ambulatorium er beliggende på 4. etage i månetårnet. Følg den blå
stribe i gulvet fra velkomstbygningen til elevatoren eller trappen.
Kontaktoplysninger
Den koordinerende sygeplejerske kan kontaktes på tlf. 7940 6335 (tryk 1) mellem kl.
08.45 - 16.00
Ved ændring af tider og bestilling af transport kan sekretærerne kontaktes på tlf.
7940 6742 (tryk 2) mellem kl. 8.00 - 11.00 og igen mellem kl. 13.00 - 15.30.
Ambulatoriets åbningstid:
Mandag, tirsdag og torsdag 08.00-18.00
Onsdag og fredag 08.00-16.30

Med venlig hilsen
Personalet
Medicinsk Hæmatologisk Ambulatorium

