Hea Patsient ! Siin saate tutvuda meie kodukorraga.
HAIGLASSE TULEK
Haiglasse palume võimalusel tulla päeva esimesel poolel.
Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal haiglasse tulla, palume sellest kindlasti teatada
telefoninumbril 6060870, 6060877
Haiglasse saabudes palutakse Teil esitada isikutunnistus ja arsti saatekiri. Vormistatakse
haiguslugu.
Järgnevalt tuleb ümber riietuda. Vahetusriietena antakse Teile haigla poolt pidžaama ja
hommikumantel.
Soovi korral on võimalik jätta hoiule riided ja jalatsid haiglasse.
Teie riided ja jalatsid väljastatakse Teile haiglast väljakirjutamise päeval.
Pärast riietumist juhatatakse Teid raviosakonda hooldaja poolt palatisse ja mõni aja pärast teeb
valveõde oma esimese visiidi.
- Enne haiglasse tulekut palume Teil hoolitseda oma isikliku hügieeni eest:
pesta juuksed ja keha, lõigata küüned.
Toitlustamist pakume patsiendile alates haiglasse saabumise päeval.
Haiglaravile tulles palume kaasa võtta:
Perearsti või eriarsti saatekiri
Isikutunnistus (pass, ID kaart, pensionitunnistus)
Eelnevate uuringute andmed
Toajalatsid, sokid (soovitavalt kinnised sussid)
Isiklikud hügieenitarbed (kamm, hambahari, hambapasta, meestel
habemeajamisvahendid)
Vajaminevad abivahendid
Spetsiifilised krooniliste haiguste ravimid, mida kasutatakse pidevalt
Isiklike asjade hoiustamine
Soovitame väärtesemeid haiglasse mitte kaasa võtta. Kaasavõetud raha, dokumendid ja väärtesemed
palume anda valveõe kätte seifi hoiule.
Palatisse jäetud raha ja väärtesemete eest haigla ei vastuta.
Haigla kodukord
6.00 äratus, hügieenitoimingud, õe visiit, protseduurid
8.15 hommikusöök
8.30 ravimite võtmine
9.30 raviprotseduurid, õe visiit
12.00 ravimite võtmine
12.15 lõuna
14.00-16.00 PUHKEAEG
16.00õe visiit, protseduurid
17.00õhtusöök
19.00hügieenitoimingud
20.00õhtune tee
20.00-22.00 õe visiit, protseduurid, ravimite võtmine
22.00-06.00 ÖÖRAHU
Lamavaid haigeid pööratakse 2-3 tunni järel, vajadusel sagedamini.
Arst konsulteerib õendusosakonnas viibivaid patsiente vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord
nädalas. Õel on alati võimalus küsida arstilt arvamust patsiendi terviseprobleemide lahendamiseks.

TV vaatamise võimalus 10.00-13.00; 16.00-21.00
Peauks suletakse kell 20.00
Teadmiseks !
- Osakonnas on keelatud suitsetada ja alkoholi tarbida.
Selle keelu rikkumisel kirjutatakse patsient koheselt haiglast välja.
- Kaasavõetud toiduaineid võib hoida külmkapis (märkida peale nimi, palati
number, kuupäev).
Personalil on õigus hävitada märgistamata ja säilitustähtaja ületanud toit.
- Kaebuste ja ettepanekute esitamine toimub kirjalikult. Blanketid asuvad osakonnas kaebuste ja
ettepanekute kasti juures. Täidetad blankett panna kaebuste ja ettepanekute kasti.
Patsientide külastamine
Soovituslik ajavahemik külastuseks on:
E – R 16.00 – 19.00
L – P 10.00 – 13.00 ; 16.00-19.00
Väljaspool külastusaega on külastamine lubatud vastutava õe või arsti eriloal.
- Palume üleriided jätta haigla külastajate riidehoidu.
- Külastajatel palume lahkuda palatist tervishoiutöötaja visiidi ja protseduuride ajaks.
- Palume tagada palatis rahu ja raviprotsessi privaatsus.
- Lubame istuda vaid toolil, sest voodi on patsiendi jaoks.
- Lamavat patsienti võib korraga külastada 2 inimest.

Soovime head paranemist !

