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SA PÄRNU HAIGLA KIRURGIAKLIINIKU PATSIENDI MEELESPEA
SA Pärnu Haiglasse plaanilisele haiglaravile tulles peab patsiendil olema kaasas eriarsti
saatekiri.
Plaaniliste haigete vastuvõtt töötab: I korpus, Ristiku 1, kab C116 kell 07.30-15.30.
Haiglasse tulles peab kaasas olema:
eriarsti saatekiri;
isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba);
isiklikud hügieenitarbed;
toasussid, soovi korral pidžaama, dressid või hommikumantel;
igapäevaselt tarvitatavad ravimid, insuliinisüstlad, inhalaator(id);
vajaminevad abivahendid, kuuldeaparaat;
eelnevate uuringute andmed ja nõusolekuvormid, kui need on olemas.
Operatsioonile tulija meelespea:
mitte süüa 6 tundi ja mitte juua 4 tundi enne planeeritavat operatsiooni, operatsioonipäeva
hommikul on keelatud suitsetada;
enne operatsiooni tuleb ära jätta või asendada verd vedeldavad ravimid – pidage nõu
ravimi määranud arstiga;
teavitage kirurgi varakult kõikidest ravimitest, mida tarvitate, samuti ägedatest
haigustest, krooniliste haiguste ägenemistest ja mädapõletikest mistahes kehapiirkonnas,
sealhulgas hambamädanikest;
operatsioonipäeval ei tohi patsiendil esineda ägedat haigestumist (eelkõige
viirushaigused). Haigestumise korral palume sellest koheselt teavitada ning vajadusel
leppida kokku uus operatsiooniaeg;
operatsioonipäeva hommikul peske end duši all. Hambaid pestes ärge neelake vett alla;
operatsioonipäeva hommikul võtke väikese koguse veega vajalikud südame- ja
vererõhurohud;
operatsioonile tulles riietuge mugavalt, valige madala kontsaga jalanõud;
palume mitte kaasa võtta suurt rahasummat ja väärtesemeid. Kui Teil on mingil põhjusel
kaasas väärtesemed, raha, dokumendid vms, palume need anda valveõe kätte seifi hoiule;
enne operatsiooni riietatakse Teid operatsioonisärki ja viiakse voodiga operatsioonituppa;
enne operatsioonile minekut eemaldage prillid ja kõik ehted (kõrvarõngad, kaelaketid,
sõrmused, nabaneet jms);
eemaldatavad hambaproteesid tuleb jätta palatisse (selleks on ette nähtud tops, mille saate
haiglast);
haiglast lahkumise planeerimisel arvestage ka operatsioonijärgse taastumisajaga.
Patsientide
riideid
hoitakse
palatites
asuvates
riidekappides.
Haiglasse
saabudes
saab
patsient
esimesel
päeval
ainult
õhtusöögi.
Haiglas on kohvik, R-kiosk, apteek ja AS Swedbank sularahaautomaat.

nfomaterjal
Patsientide külastamine:
Ajavahemik külastamiseks: E–R 12.00-19.00, L–P 10.00-19.00;
Gripihooajal palume arvestada piiratud külaliste arvuga ja ka haigete külastuskeeluga. Sellisel
juhul saab soovi korral jätta patsiendile paki infolauda või tuua osakonda õe kätte.
Külastajatel palume üleriided jätta garderoobi ning kaasa võtta vahetusjalatsid või osta haigla
garderoobist ühekordsed kaitsesussid.

Kui Teil ei ole võimalik määratud kuupäeval operatsioonile tulla, palume
sellest kindlasti teatada esimesel võimalusel kirurgia statsionaarsesse
osakonda suunatud patsientidel telefonile 447 3411 ja ortopeediaüksusesse
suunatud patsientidel telefonidele 447 3425 või 447 3426
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