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Privaat daghospitale word al hoe meer 
gewild onder Suid-Afrikaners omdat dit ’n 
meer bekostigbare keuse is vir dagprose-
dures en jy nie vir so lank in die hospitaal 
opgeneem hoef te word nie. Tydens die 
Covid-19-pandemie is die meeste hospitale 
toegegooi onder pasiënte, wat ander 
skrikkerig maak om hospitale te besoek 
vir opvolgsessies. 

Is daghospitale ’n goeie keuse?
Oor die algemeen bestaan   ’n hospitaalre-
kening uit:
. ’n hospitaalfooi;
. teaterfooie;
. verbruiksgoedere; en
. toerustingfooie.

As jy ’n dagsaal in ’n daghospitaal met 
dié van ’n groter akute hospitaal vergelyk, 
is die daghospitaalfooi laer. Teaterfooie 
word per minuut in teater bereken – 
weereens is daghospitale die goedkoper 
keuse in vergelyking met groter hospitale.

Daghospitale is van nature chirurgies 
ingestel, bied slegs teatergeriewe en saal-
verblyf en is vaartbelyn. Dit bied nie 
hoogs gespesialiseerde eenhede en ander 
mediese dienste soos trauma, intensiewe-
sorgeenheid, kraameenhede ensovoorts 
wat in groter akute hospitale gevind word 
nie. 

Tipiese prosedures by ’n daghospitaal 
sluit in oor-, neus-, keel- en oog-, mond-, 
kaak-, ginekologiese, ortopediese en urolo-

giese prosedures.

Daghospitale en Covid-19-pandemie
Nie net daghospitale nie, maar elke hospi-
taalgroep in die gesondheidsorgbedryf, 
het ’n afname in elektiewe chirurgie ty-
dens die pandemie gesien. 

Indien ’n operasie gedurende hierdie 
tydperk uitgevoer moes word, is daar ge-
vind dat die daghospitaalbedryf meer 
dringende operasies na hul kleiner gerie-
we gelok het, terwyl die groter akute hos-
pitale, weens hul aard, hul eenhede kon 
vul en pasiënte met Covid-19-simptome 
huisves. 

Pasiënte en chirurge het gedurende 
hierdie tyd meer op hul gemak in daghos-
pitale gevoel en die doeltreffendheid van 
hul geriewe is duidelik.

Wat is ’n daghospitaal in Suid-Afrika?
. Moderne gesondheidsorggeriewe wat 
fokus op die voorsiening van chirurgiese 
en diagnostiese prosedures vir kort ver-
blyf, wat op dieselfde dag in ’n operasie-
saal uitgevoer word. Die pasiënt word dus 
opgeneem in die oggend en dieselfde dag 
ontslaan.
. Daghospitale, soos alle gesondheidsor-
ganisasies in Suid-Afrika, is geregistreer 
by die departement van gesondheid en 
die Raad van Gesondheidsorgfondse.
. Die daghospitaalbedryf is nie nuut in 
Suid-Afrika nie (bestaan vanaf 1992), maar 

om verskeie redes is SA agter internasio-
nale neigings.

Tydens die Covid-19-pandemie het dag-
hospitale hul waarde wêreldwyd getoon, 
en tot ’n mate ook in SA. Weens die impak 
van Covid-19 is prosedures uitgestel, maar 
daghospitale kan help om die agterstand 
te verlig of in die toekoms te vermy.

Statistieke toon dat SA slegs 0,17 dag-
hospitale vir elke 100 000 burgers het, 
waar lande soos Australië 1,6 het, Europa 
2,6 en Noord-Amerika 2,4. Daar is baie ver-
skille in sosio-ekonomiese omstandighede, 
maar dis ’n oplossing vir gesondheidsorg-
stelsels onder druk.

Voordele van ’n daghospitaal 
. Alternatiewe instellings vir dagprose-
dures wat toelaat dat pasiënte en chirur-
ge kan kies – Daghospitale is ’n alternatie-
we omgewing om jou prosedure te onder-
gaan. Sekere kriteria word gebruik om te 
bepaal of pasiënte geskik is.
. Lae infeksierisiko – Met verwysing na 
die departement van gesondheid se nasio-
nale infeksievoorkoming- en -bestrydings-
raamwerk wat op 27 Maart 2020 gepubli-
seer is, het private hospitale gevorderde 
vlakke in die voorkoming- en beheer-as-
sessering (IPCAF) van infeksie getoon. 
Daarbenewens is die voorkoms van Covid-
19-infeksies met oorsprong in die hospi-
taal (nosokomies) feitlik nul in daghospi-
tale.

. Daghospitale bied ’n meer intieme om-
gewing en gesondheidsreis vir pasiënte:
V Vroeë toelating by die hospitaal se ont-
vangs op die dag van die prosedure.
V Pasiënte word by ontvangs deur die 
saalverpleegpersoneel gehaal.
V Die saalverpleegpersoneel gee die pasi-
ënt direk aan die teater- of herstelver-
pleegspan oor.
V Dieselfde saalverpleegpersoneel gaan 
haal die pasiënt by die teater- of herstel-
verpleegspan.
V Van die saal af word die pasiënt ont-
slaan, met die laaste stop by ontvangs.
Dit beteken: 
V Tydsdoeltreffendheid in terme van pro-
sesse en totale duur van hospitaalverblyf 
vir dagprosedures.
V Kleiner spanne is toegewy aan versor-
ging, wat help om minder stresvolle hos-
pitaalervarings vir pasiënte te skep.
. Bekostigbaarheid – Meer mediesefond-
se het ook oor die afgelope ruk begin om 
dagnetwerke vir lede met dagprosedures 
bekend te stel. Van hierdie fondse sluit in 
Bankmed, Bonitas, Discovery, Fedhealth, 
Momentum Medical en veel meer. 
. Daghospitale is veilige sones gedurende 
die huidige pandemie. Alle pasiënte word 
gekontroleer vir infeksie voor opname en 
die kamers het voldoende ruimte vir die 
voldoening aan ’n veilige afstand.
) Bron: Daghospitaalvereniging van Suid-
Afrika.   
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Privaat daghospitale steeds ’n alternatief vir 
jou dagprosedures tydens Covid-19-pandemie 

Ons streef daarna om die voordele
van daghospitale te bevorder

Kwaliteit koste-effektiewe dieselfde dag chirurgie

Ons streef daarna om die voordele
van daghospitale te bevorder

Kwaliteit koste-effektiewe dieselfde dag chirurgie

082 410 2897
www.dhasa.co.za

X1WRPLV9-DB300621

044 873 2472
info@georgesurgical.co.za
44 C J Langenhoven Rd, George Central,
George, 6529

OPENINGSURE : Maandae tot Vrydae 08:00 tot 17:00

ALGEMENE NAVRAE

Oog chirurgie • Ortopediese hand chirurgie • Maxilla gesig en mond chirurgie • Plastiese chirurgie
X1WRT921-DB300621

Preller-plein-winkelsentrum
Dan Pienaar, Bloemfontein

vivienne@citymed.co.za
Hulp nodig? Stuur vir ons e-pos

051 436 4320 / 21
Enige vrae? Bel ons nou

Ma. - Vr. 06:00-17:00
Ons kantoorure

**

Aangewys as

in die 2019 Beste van Bloemfontein-toekennings
Beste Daghospitaal

X1WRRNNH-DB300621

Maak Medical
Forum Theater
Jou Daghospitaal
van keuse

Medical Forum Theatre Day Hospital
Kaapweg 209, Port Elizabeth

www.medicalforumtheatre.co.za

X1WRRFMH-DB300621

• ALGEMENE CHIRURGIE
• KAAK-, GESIG- & MOND CHIRURGIE
•OFTALMOLOGIE (oog chirurgie)
• OOR-, NEUS- & KEEL CHIRURGIE
•UROLOGIE

• GINEKOLOGIE
• PLASTIESE CHIRURGIE
• TANDHEELKUNDE
•ORTOPEDIESE CHIRURGIE

044 690 3402 / 3472 info@vidamed.co.za

TEL: 044 690 3402 / 3472
2 Alhof Drive, Da Nova, Mossel Bay
www.vidamed.co.za

X1WRQWKD-DB300621

GESPESIALISEERDE
DAG CHIRURGIE

BY ONS BLY JY
NET VIR EEN DAG!
Die groep het nege operasionele dag hospitale:

Cure Oos-Londen
open vroeg 2022

Besoek ons by www.cure.co.za
of skakel T: 012 003 2000

Bellville Fourways Paarl
Bloemfontein Medkin Somerset-Wes
Erasmuskloof Midstream Wilgeheuwel

Cure-daghospitale kom alle
Covid-19-reëls na

Ons is geakkrediteer deur COHSASA
vir gehaltediens by 8 uit 9 hospitale.
Cure is ‘n 3 B-BBEE bydraer


