Pri návšteve ambulancie si nezabudnite priniesť:
- občiansky preukaz,
- kartičku poistenca,
- odporúčanie od všeobecného lekára.
Čo si vziať so sebou do nemocnice pri plánovanej hospitalizácii:
- občiansky preukaz,
- kartičku poistenca,
- odporúčanie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútnej hospitalizácie),
- zdravotnú dokumentáciu + RTG snímky,
- doklad o práceneschopnosti /PN/, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom,
- ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil,
- papuče, pyžamo, župan, uterák,
- hygienické potreby, toaletný papier,
- teplomer.
Môžete si priniesť:
- mobilný telefón,
- prehrávač hudby, rádio,
(poplatok za použitie elektrospotrebiča je stanovený podľa platného cenníka).
Upozornenie:
Mobilný telefón sa nesmie používať na rádiodiagnostickom oddelení, na oddelení anesteziológie a
intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne
dôležitých prístrojov.
V nemocnici je zakázané používať na izbách pacientov rýchlovarné kanvice, elektrické varné špirály.
Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte:
- veľkú finančnú hotovosť,
- zlaté šperky a iné cennosti,
- vkladné knižky a doklady o bankových účtoch.
Upozornenie:
Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť
cennosti do trezoru. Informácie Vám podajú sestry jednotlivých oddelení.
Za prípadnú stratu cenností nemocnica nezodpovedá.
Pri prijatí sa najskôr zaregistrujete v prijímacej kancelárii – pavilón B, prízemie. Po zaregistrovaní sa
prihlásite u sestry na príslušnom oddelení.
Osobné veci si uložte do pridelenej skrinky na izbe.
Návštevy sú povolené počas návštevných hodín:
PO – PIA - 13,30 – 18,00 hod
SO – NE, sviatok – 9,30 – 11,30, 13,30 – 18,00
Na oddelenia I. PaF a II. PaF je zákaz vstupu osobám mladším ako 16 rokov.
V prípade epidemiologického výskytu ochorení v regióne (napr. pri vyhlásení chrípkovej
epidémie) Vás prosíme rešpektovať zmenu resp. zákaz návštev.
Ukončenie hospitalizácie
O ukončení hospitalizácie Vás informuje ošetrujúci lekár minimálne deň vopred, aby ste mohli
informovať príbuzných a mohli si zabezpečiť odvoz. Pri prepustení dostanete lekársku a
ošetrovateľskú prepúšťaciu správu a dokumenty ktoré ste si priniesli.
V celom areáli nemocnice je zakázané fajčiť!

