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Základní informace poskytované
při příjmu pacienta na oddělení
,
Následující informace vám poslouží pro lepší orientaci při přijetí a ke zvýšení vaší bezpečnosti v průběhu hospitalizace.
Prosíme vás o spolupráci při jejich realizaci.
1. Lékař, který vás bude přijímat, vás seznámí s důvodem přijetí
a s plánem zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
2. Vyšetří vás a bude se ptát na vše, co se týká vašeho aktuálního
stavu, co vás přesně do nemocnice přivádí a jaké nemoci jste
prodělal/a.
3. Přijímající sestra vás především seznámí s plánem ošetřovatelské péče, s provozem oddělení a s jeho uspořádáním, s vnitřním
řádem a vašimi právy a povinnostmi.
4. Při příjmu budete dotázáni sestrou, zda u sebe máte svoje
léky. Ty odevzdáte buď sestře k úschově nebo pošlete po rodině domů.
5. Při příjmu se ptejte lékaře i ošetřujícího personálu na vše, co vás
zajímá.
6. Sdělte ošetřujícímu personálu další omezení, své zvyky a potřeby, aby počítal s asistencí, pokud ji budete potřebovat.
7. Ošetřující personál vám rovněž nabídne možnost uložení cennosti do ústavní pokladny proti vystavenému potvrzení o převzetí.
8. Přijímající sestra vám upevní na zápěstí identifikační náramek,
který slouží jako prevence záměny pacientů. V zájmu bezpečnosti jej nesnímejte po celou dobu hospitalizace. Můžete se
s ním i koupat.
9. Opakovaně se vás budeme ptát na jméno a kontrolujeme identifikační náramek na zápěstí. I když se může zdát, že se již s personálem oddělení dobře znáte, prosím, věnujte v zájmu svého
bezpečí této kontrole pozornost.
10. K provedení náročnějších diagnostických či léčebných výkonů
budete požádán/a o písemný souhlas na formuláři –
„Informovaný souhlas pacienta“. Dopřejte si čas a v klidu si jej
přečtěte. Pokud nebudete poskytnutému vysvětlení rozumět,
obraťte se na ošetřujícího lékaře.

11. Před léčebným nebo diagnostickým výkonem vám lékař z důvodu potvrzení správnosti strany výkonu fixem označí tu část
těla, na které budete operován/a či vyšetřován/a.
12. Starat se o vás bude vždy sestra nebo zdravotnická asistentka,
která je ten den pověřena péčí o vás. Ta je schopná okamžitě
kontaktovat vašeho lékaře, pokud to bude třeba.
13. Ošetřující personál vás seznámí se signalizací. Ukáže vám, kde je
zvonek k přivolání personálu a jak jej použít. Nebojte se kdykoliv
zazvonit!
14. Je možné, že na základě informací o vašem zdravotním stavu
vyhodnotí ošetřující personál, že u vás hrozí zvýšené riziko pádu. Z důvodu vaší bezpečnosti umístí ošetřující personál k lůžku
výstražné červené kolečko a nalepí je na váš identifikační náramek. informuje vás o preventivních opatřeních vedoucích k snížení rizika pádu. Pokud by k pádu došlo, nebojte se okamžitě
informovat personál, který zajistí další péči.
15. Je možné, že na základě informací o vašem zdravotním stavu
vyhodnotí ošetřující personál, že u vás hrozí zvýšené riziko vzniku
proleženiny, otlačeniny. V rámci prevence by personál v tomto
případě umístil k vašemu lůžku kolečko žluté barvy a informoval
by vás o preventivních opatřeních vedoucích ke snížení rizika
vzniku proleženiny.
16. Je možné, že na základě informací o vašem zdravotním stavu
vyhodnotí ošetřující personál, že u vás hrozí zvýšené riziko vzniku podvýživy. V takovém případě by personál umístil k vašemu
lůžku kolečko zelené barvy a zajistil preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika vzniku podvýživy, o kterých by vás informoval.
17. V případě, že jste diabetik, nalepí ošetřující personál na váš
identifikační náramek značku DIA.
18. Lékař a ošetřující personál si před a po každém kontaktu s vámi
dezinfikuje ruce. Tento úkon slouží k omezení pravděpodobnosti přenosu tzv. nemocničních nákaz (nozokomiální infekce),
která by mohla výrazně komplikovat vaši léčbu a prodloužit
dobu pobytu v MOÚ.
19. Snažíme se dodržovat intimitu. K tomuto účelu slouží posuvné
závěsy umístěné mezi lůžky.
Personál, který se o vás během hospitalizace bude starat, vám
kdykoliv ochotně pomůže a zodpoví vaše dotazy. 

Tyto materiály jsou určeny výhradně pro osobní potřebu onkologických pacientů a jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon). Rozmnožování, rozšiřování či
jiné užívání těchto materiálů bez písemného souhlasu Masarykova
onkologického ústavu je nepřípustné.

