Nemocnice Žatec, o.p.s.

Husova 2796, 438 01 Žatec
zapsána v OR OPS u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl 0, vložka 11

INFORMACE PRO PACIENTY
příjem pacientů:
K hospitalizaci je nutné mít s sebou průkaz pojištěnce, občanský průkaz a věci osobní potřeby (hygienické potřeby, toaletní papír, příbor, pyžamo, župan, ponožky, svetr, ručníky, přezůvky, brýle).
Je nutné mít s sebou seznam užívaných léků nebo léky samotné. Běžně používané léky budou pacienti
dostávat na oddělení, vlastní léky pacienti užívají jen v případě, pokud tyto nejsou běžně dostupné na
oddělení (speciální oční kapky, léky z odborných ambulancí).
Neakutní/plánovaný příjem pacientů probíhá v dopoledních hodinách ve všední dny.
Akutní/neodkladný příjem pacientů probíhá 24 hodin denně, dle kapacity oddělení a dle závažnosti stavu přijímaného pacienta. Pořadí pacientů určuje přijímající lékař.
Každý pacient má možnost uložit si cennosti či finanční hotovost do trezoru na oddělení nebo u vrchní
sestry. Za ztrátu finančního obnosu a cenností uložených mimo tyto trezory personál nemocnice neodpovídá! Je lépe nenosit do nemocnice větší finanční obnos.
návštěvní hodiny na oddělení:
Denně od 14:00 do 16:30 hodin
Prosím dodržujte návštěvní hodiny. V případě zvláštních důvodů (návštěvy z jiných měst, těžký stav pacienta nebo jiné vážné důvody) je umožněna návštěva pacienta po dohodě i mimo návštěvní hodiny.
informace o pacientovi:
Informace o stavu hospitalizovaných pacientů podává ošetřující lékař ve všední dny mezi 14 a 15 hodinou.
Informace o zdravotním stavu nemocného po telefonu podává lékař po identifikaci volajícího na základě
dohodnutého hesla. Heslo určuje pacient při přijetí na lůžkové oddělení a stvrzuje podpisem určené
osoby blízké, jimž je možno informace podat.
propuštění pacientů:
Pacient je propouštěn z oddělení po dohodě s lékařem, dle zdravotního stavu vlastní dopravou nebo
sanitou dopravy nemocných a raněných. O způsobu dopravy je pacient vždy informován. U nesoběstačných pacientů je vždy, pokud je to možné, informován příbuzný a propuštění se děje po předchozí dohodě. Pacientům jsou vydávány léky na 3 dny.
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