Spoštovani!
Vaš svojec je bil sprejet na intenzivni moški oddelek naše bolnišnice.
Tukaj bo ostal določen čas, zato vas želimo seznaniti z načinom dela in življenja
pri nas.
Po sprejemu se pogovorite z oddelčno medicinsko sestro ali zdravstvenim
tehnikom, katere osebne stvari in pripomočke za higieno bo vaš svojec
potreboval v času hospitalizacije. V času bivanja na našem oddelku imajo vaši
svojci možnost, da so po predhodnem pogovoru z osebjem na oddelku,
oblečeni v dnevno čista osebna oblačila. Ob tem vas naprošamo, da svojcu
priskrbite zadostno količino svežih oblačil in spodnjega perila.
Prosimo vas, da o morebitni dieti in zdravilih, ki jih je vaš svojec jemal pred
sprejemom, obvestite zdravnika ali oddelčno medicinsko sestro.
Pomemben del bolnikovega okrevanja je sodelovanje svojcev v procesu
zdravljenja, zato so vaši obiski, zanimanje in informacije, ki jih lahko nudite
zdravniku in osebju, zelo dobrodošli.
Želimo, da so pacienti v času hospitalizacije čim bolj aktivni. Zato vas prosimo,
da svojce spodbujate in čim pogosteje spremljate na sprehodih po parku naše
bolnišnice. Možne so tudi številne druge aktivnosti, npr. košarka, odbojka,
badminton, namizni tenis, mini golf ...
Obiske bo vaš svojec sprejemal v dnevnem prostoru oddelka ali parku
bolnišnice. Zadrževanje obiskovalcev v bolniških sobah, sanitarijah in
kadilnici ni dovoljeno!
Naprošamo vas, da svojcem ne prinašate hrane na oddelek; še zlasti to
velja za lahko pokvarljivo hrano.
Otrokom odsvetujemo obisk na oddelku; z njimi se lahko vaši svojci srečajo
v parku ali pa na hodniku pred oddelkom. Vsekakor glede obiskov otrok
priporočamo predhodni posvet z zdravstvenim osebjem.
Na oddelku je prepovedano kajenje in uporaba mobilnih telefonov.

OBISKI NA INTENZIVNEM MOŠKEM ODDELKU:
ob delavnikih
od 1400 do 1700
ob sobotah, nedeljah in praznikih od 0900 do 1100 in od 1400 do 1700
INFORMACIJE PRI ZDRAVNIKU:
Prve informacije po sprejemu dobijo izbrani svojci
pri zdravniku osebno!
Anita ROMIH, dr. med., specialistka psihiatrije, VODJA ODDELKA
tel.: (03) 7800 136

ponedeljek, sreda
torek
petek

od 1300 do 1400
od 1330 do 1400
od 1200 do 1300

Jan KEJŽAR, dr. med., specialist psihiatrije
tel.: (03) 7800 136

vsak delovni dan
(ponedeljek – petek)

od 1300 do 1400

INFORMACIJE PRI SOCIALNEM DELAVCU:
Ana Marija KRUDER, univ. dipl. socialna delavka
tel.: (03) 7800 170

od ponedeljka do petka

AVTOMATSKA CENTRALA BOLNIŠNICE
INTENZIVNI MOŠKI ODDELEK

od 1100 do 1200
(03) 7800 100
(03) 7800 136

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA RAZUMEVANJE IN VAŠE SODELOVANJE

Več informacij o javnem zavodu lahko dobite na naši spletni strani:
https://www.pb-vojnik.si/

Osebne stvari in pripomočki za higieno, ki jih vaš svojec potrebuje v času
hospitalizacije:
Toaletna torbica z naslednjo vsebino:
- zobna ščetka,
- zobna krema,
- pribor za britje
- milo in šampon in
- dezodorant.
V kolikor bo vaš svojec uporabljal osebna oblačila, bo za en teden bivanja na
oddelku potreboval:
- do 7 parov nogavic,
- do 7 spodnjih hlač,
- do 7 majic s kratkim rokavom,
- jakna ali jopa in
- obutev (športno obutev za sprehode v parku in natikače),
Oblačila in obutev naj bo primerna letnemu času.
Tedensko je treba zagotoviti zadostno količino svežega perila.

V ČASU EPIDEMIJE COVID-a VELJA:
1. Obiski svojcev niso dovoljeni,
2. osebne stvari za svojce prinašajte ob ponedeljkih, sredah in četrtkih,
med 14.00 in 14.45 uro,
3. s svojci lahko govorite skozi okno med 14.00 in 16.00 uro (pred tem se
o obisku dogovorite z oddelčnim osebjem),
4. informacije o zdravstvenem stanju so v času epidemije omejene zgolj
na informacije po telefonu,
5. za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na tel. št. 03 7800 136,
6. predvsem pa vas naprošamo, da upoštevate priporočeno medosebno
razdaljo, nosite zaščitno masko in poskrbite za higieno rok.
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INTENZIVNI MOŠKI ODDELEK

INFORMACIJE ZA SVOJCE IN OBISKOVALCE

