PARKIMINE
Parkimine on ööpäevaringselt tasuta järgmistes parklates:
 N. Lunini tänava biomeedikumi poolne parkla,
 Maarjamõisa haigla (L. Puusepa 8) küljele jääv parkla
sissesõiduga N. Lunini põiktänavalt,
 L. Puusepa 6 ja L. Puusepa 2 taga.
Parkimine on tasuline (EP 06.0018.00, 1h tasuta tähistatud
parkimisaja alguse korral) järgmistes parklates:
 L. Puusepa tänavapoolne sissepääsu ümbrus,
 N. Lunini tänavapoolne sissepääsu ümbrus,
 EMO ees asuv parkla,
 L. Puusepa 6 ees.

HEMATOLOOGIA JA LUUÜDI
TRANSPLANTATSIOONI OSAKOND
PÄEVARAVI
L. Puusepa 8, Tartu
J-korpus, 1. korrus

LISAINFO
Hematoloogia-onkoloogia kliiniku kodulehelt (www.kliinikum.ee/ho/)
leiate lisainfot kliiniku osakondade ja töötajate, arstide
vastuvõtuaegade, hematoloogiliste ja onkoloogiliste haiguste jm
kohta.

Märkused:
………………………………..

Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia ja luuüdi
transplantatsiooni osakond tegeleb hematoloogiliste
haiguste diagnostika ja raviga.
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………………….…………….
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Koostatud 2016

Telefoninumbrid:
Sekretär
tel
731 9899
Valvearst tel
5331 9563

RAVILE TULEK

RAVIKS ETTEVALMISTUS

Enne ravile tulekut võite kodus süüa ja juua ning võtta igapäevaselt
tarvitatavaid ravimeid. Võtke kaasa isikuttõendav dokument. Ravile
tulles järgige hügieeni nõudeid (sh puhas nahk, puhtad riided,
jalanõud).

Raviks valmistab Teid ette õde. Kui Teile määratud ravi eeldab
tilkinfusiooni, paigaldab õde Teile veenikanüüli või punkteerib
implanteeritud reservuaariga tsentraalveenikateetrit ehk veeniporti.

Ravile tulge palun Teile öeldud kellaajal. Kui kellaaega pole kokku
lepitud, siis tulge võimalusel ajavahemikul 08.00–10.00. Haiglasse
sisenege N. Lunini tänavapoolsest J-korpuse peauksest ning jätke
üleriided riidehoidu. Teil ei ole vaja võtta järjekorranumbrit ega
pöörduda registratuuri, minge otse hematoloogia päevaravisse Jkorpuse 1. Korrusele ruum nr 80 (vt kaart). Jääge palun ootama
päevaravi lähedal asuvale ootealale. Õed kutsuvad Teid ise sisse.

Vajadusel võtab õde vereproovi Teie tervisliku seisundi hindamiseks.
Vereproovi analüüsitakse haigla laboris, mis võtab aega 1–1,5 tundi.
Teile määratud ravimite ettevalmistamine toimub haigla apteegis ja see
võtab aega 20–40 min.
Kokkuleppel personaliga võite ooteaja jooksul külastada näiteks sööklat
või kioskit.

RAVI
Teile määratud ravimite, ravi kestuse jm kohta saate küsida infot
raviarstilt või päevaravi õelt. Ravimeid manustatakse eelnevalt
paigaldatud veenikanüüli või veeniporti punkteeritud nõela kaudu, mis
eemaldatakse ravi lõppedes. Andke õele kohe teada, kui enesetunne
muutub ravi ajal (nt valu/kipitus kanüülikohas, kuumatunne, iiveldus,
hingamisraskus jne). Palun ärge lahkuge haiglast veenikanüüli ega
veeniporti sisestatud nõelaga! Oma lahkumisest teavitage päevaravi
õdesid.

MUU INFO
Päevaravis on toitlustamine ette nähtud patsientidele, kelle ravi kestab
üle 4 tunni. Lühema ravikestuse korral toitlustamist ei toimu.
Kui Te ei saa kokkulepitud ajal ravile tulla, siis teavitage sellest
päevaravi õde või oma raviarsti.
Kui ravijärgselt Teie enesetunne kodus halveneb (palavik üle 38,0° C,
äge kõhulahtisus, pikaajaline oksendamine jne), võtke tööajal (ER
08.00–16.00) ühendust oma raviarstiga (hematoloog, perearst).
Väljaspool tööaega võtke ühendust valvearstiga (tel 5331 9563).

