Informace, týkající se mého
zdravotního stavu, léků a alergií
Prosíme, vyplňte a přineste s sebou k přijetí.
Jméno a příjmení:
Datum narození:
ALERGIE
Prosím, napište jakoukoliv alergii, kterou jste měl/a
(na léky, potraviny, materiál atd.).
Léky, které berete podle potřeby
Název léku

Síla léku

př.: ibuprofen

400 mg

Jak často
používáte
při bolestech
kloubů,1x denně

Pomozte nám v prevenci pádu. Nacházíte se v novém prostředí, ve kterém se můžete hůře orientovat.
Celkový stav onemocnění, podávaná léčba a neznámé
prostředí jsou rizika, která mohou být příčinou pádu.
Cítíte-li potřebu doprovodu, např. na WC, prosíme, přivolejte ošetřující personál pomocí zvonku.
Snažte se předcházet vzniku proleženin tím, že
budete pravidelně měnit na lůžku polohu těla, pokud
jste schopni samostatného pohybu. Jestliže ne, bude
vás polohovat ošetřující personál. Důsledně přitom
dbejte o svoji pokožku, aby byla suchá a čistá. Významný vliv pro prevenci vzniku proleženin má strava,
především bílkoviny, obsažené např. v mase, mléce a
mléčných výrobcích. Udržujte také pitný režim (dostatečný příjem tekutin – 1,5–2 litry denně), pokud vám
ošetřující lékař nedoporučí jinak.
Ptejte se lékaře a nebo ošetřujícího personálu, pokud
máte jakékoliv obavy.

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno • tel.: 543 131 111
www.mou.cz • e-mail: direct@mou.cz

NAŠÍ PRIORITOU JE KVALITA
A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Našim cílem je poskytovat vám kvalitní
péči kvalifikovanými pracovníky

Vitamíny a potravinové doplňky bez předpisu
Název léku

Síla léku

př.: koenzym Q 10

30 mg

Jak často
používáte
1–0–0

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.

Vítáme vás v Masarykově onkologickém ústavu,
který získal národní reakreditaci Spojené akreditační komise (SAK). Vaše bezpečnost je pro
nás prioritou. V průběhu hospitalizace vás budeme upozorňovat na možná rizika a celý tým
pracovníků, který o vás bude během hospitalizace pečovat, vás bude chránit před poškozením.
Věříme, že se stanete naším partnerem a budete s námi úzce spolupracovat při následujících
bezpečnostních opatřeních.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Sdělte nám důležité informace, týkající se vašich
nemocí, alergií na léky a stravovacích návyků. Prosíme,
přineste s sebou do ústavu seznam léků, které používáte doma.
Informujte ošetřujícího lékaře nebo ošetřující personál o změnách vašeho zdravotního stavu. Je to
významné pro včasné zahájení další léčby.

Věnujte pozornost identifikaci. Budete opakovaně vyzváni, abyste sdělili jméno, příjmení, datum narození a ukázali identifikační náramek. Všechny tyto kroky jsou důležité k ochraně před pochybením. Věnujte
pozornost identifikační vizitce pracovníků, kteří vás
oslovují nebo o vás pečují.
Ptejte se na informace o svém zdravotním stavu, aktivitách, dietě a další péči. Zeptejte se lékaře
na výsledky a na možnosti léčby. Tím, že budete dobře
informováni a budete vědět plán diagnostické a léčebné péče, sníží se vaše obavy. Nerozumíte-li něčemu,
ptejte se znovu, máte na to plné právo. Zeptejte se
na možnost získání informací o své diagnóze, léčbě
a péči v tištěné podobě.
Ujistěte se, že léky ordinované lékařem, které dostáváte, jsou opravdu pro vás a nebojte se zeptat: „Je
ten lék opravdu pro mne, jmenuji se XY?“ Neužívejte jiné léky, než vám naordinoval váš ošetřující lékař.
Upozorněte lékaře nebo ošetřující personál, pokud
vám léky nedělají dobře. Jestliže vám lékař naordinuje
nový lék, zeptejte se, proč jste lék dostal, a jaké jsou
jeho nežádoucí účinky.

Ujistěte se, že lékař vám dostatečně
vysvětlil
operační
nebo diagnostický
výkon.
Nerozumíte-li něčemu, ptejte
se znovu, máte na to
právo.
K identifikaci
správného místa výkonu vám lékař z důvodu potvrzení správnosti strany označí
fixem tu část vašeho
těla, na které budete operován či vyšetřován. Toto
opatření se provádí u výkonů na párových orgánech
(např. prsa, ledviny, končetiny atd.).
Věnujte zvýšenou pozornost hygieně rukou. Tím
nám pomůžete zabránit šíření nemocničních infekcí. Ruce si vždy umývejte mýdlem a vodou při jejich
znečištění, před jídlem a po použití WC. Pokud jste
upoutáni na lůžko, požádejte
ošetřující personál, aby vám
umožnil mytí rukou nebo vám
dal dezinfekční vlhké ubrousky. Při kašli si zakrývejte ústa
a po kašlání nebo smrkání si
dezinfikujte ruce. Dezinfekci rukou provádějte vždy při vstupu
a odchodu z oddělení. Nezapomeňte upozornit vaše návštěvy,
aby si vydezinfikovali ruce hlavně při vstupu nebo opuštění
pokoje.

Léky, které vám předepsal lékař
Název léku

síla léku

podání

př.: ibuprofen

400 mg

1–0–1

