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Hyvät vanhemmat,
on varattu
varten. Saamanne aika on saapumisaika. Toimenpide tehdään nukutuksessa.

aika

toimenpidettä

Jos lapsellanne on leikkaukseen tuloa edeltävästi ollut jokin kuumeinen tulehdustauti tai joku
muu uusi äkillinen sairaudentila, tulee siitä ilmoittaa viipymättä puhelimitse. Silloin voidaan
hyvissä ajoin harkita leikkauksen siirtämistä sopivampaan ajankohtaan, jolloin lapsenne on ehtinyt
toipua sairaudestaan.
Kertokaa lapsellenne etukäteen avoimesti ja rehellisesti sairaalaan tulosta. Lapsilla on vilkas
mielikuvitus, joten sanat leikkaus ja poistaminen saattaa aiheuttaa pelkoa. Puhukaa mieluummin
hoitamisesta tai korjaamisesta, esim. leikkaussali voi olla hoitohuone. Vastaamme mielellämme
kysymyksiinne!
Mahalaukussa oleva ruoka tai juoma voi aiheuttaa vaarallisen oksentamisen toimenpiteen aikana.
Sen vuoksi noudattakaa ruokailuohjeita:
- kiinteää ruokaa tai maitoa ei saa nauttia leikkausta edeltävänä yönä klo 24 jälkeen.
- tarvittaessa aamulla voi lapselle antaa enintään 1 dl vettä 2 tuntia ennen sairaalaan tuloa.
Jos lapsellanne on jatkuva astma-sumute, saa aamusumutteen ottaa normaalisti. Kaikki ASTMASUMUTTEET otetaan sairaalaan mukaan. Ottakaa mukaan myös kaikki muut säännöllisesti
käyttämänne lääkkeet.
Jos annettu aika ei sovi pätevän syyn vuoksi, ottakaa välittömästi yhteys hoidonsuunnittelijaamme,
p. 040 135 8229 klo 12 - 14, hammashoitopotilaat p. (08) 849 4708, korva-, nenä- ja kurkkutautien
erikoisalojen potilaat p. 040 135 7827.
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Toimenpiteen jälkeen
Seuraamme lapsen vointia heräämössä ja osastolla. Kotiutus on yleensä 2 - 4 tuntia toimenpiteestä.
Tarvittaessa lapsi jää yöksi osastolle yhdessä vanhemman kanssa.
Toimenpidepäivänä on lapsenne syytä pysytellä sisällä, eikä häntä saa jättää yksin ilman aikuisen
valvontaa. Hän saa olla leikeissään oman voinnin mukaan.
Pienellä lapsella on mahdollisuus olla koko sairaalassaoloajan omissa sisävaatteissaan. Asu voi olla
löysä, puhdas T-paita ja college-puku (ei body-mallista alusasua). Varavaatteet on hyvä olla
mukana.
Jokin rakas lelu tai kirja on avuksi ajankululle. Varatkaa lukemista myös itsellenne.
Huomioikaa, että kotimatkan ajan lapsella on oltava kaksi aikuista mukanaan. Mahdollisen
pahoinvoinnin yllättäessä, ei autoileva vanhempi voi hoitaa lastaan.
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