SPOŠTOVANI,
želimo vas seznaniti z načinom dela na Intenzivnem ženskem oddelku
Psihiatrične bolnišnice Vojnik in vas vljudno prosimo za sodelovanje:
* O morebitni predpisani dietni prehrani, zdravilih, ki jih je pacientka jemala pred
sprejemom, alergijah in morebitnih drugih posebnostih obvestite zdravstveno
osebje na oddelku ali zdravnika;
* po sprejemu vas bosta medicinska sestra oz. zdravstveni tehnik seznanila,
katere osebne stvari in pripomočke za osebno higieno bo potrebovala v času
zdravljenja. Zdravila , ki ste jih morebiti prinesli s sabo so hranjena pri nas. Na
oddelku imate možnost, da ste po predhodnem dogovoru z osebjem, oblečeni v
zgornji del osebnih oblačil (izključno majice in spodnje perilo). V tem primeru si
morate zagotoviti zadostno količino svežih majic in spodnjega perila.
* v primeru, da ima pacientka ob sprejemu denar, nakit ali druge dragocenosti,
jih v prisotnosti pacientke popišemo in pospravimo v oddelčni sef. Za denar in
druge dragocenosti, ki jih pacientke ne želijo oddati, ne moremo odgovarjati;
* pomemben del pacientkinega okrevanja je sodelovanje svojcev v procesu
zdravljenja, zato so vaši obiski, zanimanje glede zdravstvenega stanja vaše
najbližje in informacije, ki jih lahko nudite zdravstvenemu osebju, zelo dobrodošli;

OBISKI NA INTENZIVNEM ŽENSKEM ODDELKU

Obiski so omejeni, izvajajo se po predhodnem
telefonskem dogovoru.

INFORMACIJE PRI ZDRAVNIKU OSEBNO:
VODJA ODDELKA
Tomi VOUŠEK, dr. med., specialist psihiatrije
INFORMACIJE: ponedeljek, sreda in petek od 13:00 do 14:00,
po predhodnem telefonskem dogovoru

Selma FELICIAN, dr. med., specialistka psihiatrije
INFORMACIJE: ponedeljek, sreda in petek od 13:00 do 14:00,
po predhodnem telefonskem dogovoru

* obiski so v dnevnem prostoru (zadrževanje obiskovalcev v bolniških sobah,
sanitarijah ali kadilnici ni dovoljeno);
* otrokom obiske na oddelku odsvetujemo. Pacientke se lahko z njimi srečajo v
parku ali na hodniku pred oddelkom (v drugih prostorih po predhodnem
dogovoru z osebjem);
* v smislu čimprejšnjega okrevanja vas prosimo, da pacientke v času obiskov čim
pogosteje spremljate na sprehodih po parku bolnišnice in jih spodbujate k drugim
gibalnim aktivnostim (npr. mini golf, namizni tenis, košarka, odbojka, badminton
…);
* telefoniranje je omogočeno iz oddelčne telefonske govorilnice. Uporaba
mobilnih telefonov ni dovoljena!
Podrobnejše usmeritve glede bivanja na oddelku določata hišni in oddelčni red
(na oddelčni oglasni deski).

INFORMACIJE PRI SOCIALNI DELAVKI:
Tanja PETELINEK HOHLER, univ. dipl. soc. del. (03 7800 191)
* vsak delavnik od 11:00 do 12:00
osebno: po predhodnem dogovoru

Telefon:
ZDRAVSTVENO OSEBJE NA ODDELKU
SOCIALNA DELAVKA

03 7800 134
03 7800 191

Spisek osebnih stvari, ki jih bo vaša svojka potrebovala v času bivanja na
oddelku:
Toaletna torbica z naslednjo vsebino:
-

zobna ščetka
zobna pasta
milo, šampon
deodorant (ne v stekleni embalaži)
higienski vložki
glavnik

V primeru, da se bo vaša svojka odločila za uporabo osebnih oblačil, bo za en
teden bivanja na oddelku potrebovala 5 do 7 parov nogavic,
-

7 spodnjih hlač, vsaj 3-4 nedrčke
5 majic s kratkim rokavom (v poletnem času vsaj 2 majici več),
1 do 2 para obutve (obutev primerna letnemu času); predlagamo
športno obutev za sprehode v parku in natikače (obutev »crocs«
zaradi varnosti ni primerna).

INTENZIVNI ŽENSKI
ODDELEK
SPLOŠNE INFORMACIJE ZA SVOJCE
ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA RAZUMEVANJE IN
VAŠE SODELOVANJE

Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
telefon: 03 7800 100, fax: 03 7800 200

Spletna stran: https://www.pb-vojnik.si

