NEMOCNICE Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
Oddělení dlouhodobě nemocných

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ
Dovolte, abychom Vás přivítali v Nemocnici Nové Město na Moravě
na oddělení dlouhodobě nemocných, kam přicházíte navštívit blízkého člověka.
Věnujte prosím pozornost následujícím informacím o provozu na oddělení:
 Svůj příchod ohlaste ošetřovatelskému personálu.
 Přítomnost dětí do 6 let je na zvážení jejich rodičů, či doprovodu.
 V případě provádění lékařských či ošetřovatelských zákroků u pacienta
na pokoji budete personálem požádáni, abyste na krátký čas pokoj opustili.
Vyhovte prosím této žádosti! Respektujete tak soukromí všech pacientů
a chod oddělení.
 Zaznamenáte-li během návštěvy nějaký problém, týkající se Vašeho blízkého,
chodu oddělení apod., sdělte tuto informaci ihned sestře ve směně. Každý Váš
postřeh, připomínka či podnět jsou důležité.
 Spolu s pacientem můžete vyplnit anonymní dotazník spokojenosti a vložit
ho do anketní schránky na oddělení.
 Přinášíte-li svým blízkým potraviny a nejste si jisti, zda jsou pro nemocného
vhodné, poraďte se nejprve se sestrou ve směně. Potraviny budou poté
označeny a uloženy do lednice určené pro jídlo pacientů.
 Při vstupu na oddělení a při odchodu domů si odezinfikujte ruce pomocí
dezinfekčního prostředku umístěného na stěně chodby.
 Informace o zdravotním stavu pacienta Vám podá ošetřující lékař. Sestra
Vás bude informovat o poskytované ošetřovatelské péči pacientovi.
 Pokud chcete být nápomocni v řešení sociální problematiky pacienta / žádosti
o umístění do sociálních zařízení, navazující sociální služby, výplaty důchodů
apod./ kontaktujte sociální pracovnici.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA: Návštěvní doba na ODN je aktualizována dle epidemiologické
situace v České republice. Více informací zde: https://www.nnm.cz/navstevni-doba
Pokud ze závažných důvodů potřebujete navštívit pacienta mimo určenou dobu,
dohodněte se s ošetřující sestrou.
TELEFON NA ODDĚLENÍ:
ODN 1 566 801 402
ODN 2 566 801 407
ODN 3 566 801 272
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE: 566 801 405, 730 180 890
Mgr. Kateřina Havlová, vrchní sestra ODN

