Poliklinika,
infocentrum, bufet

Riaditeľstvo

Lôžková časť, monoblok B1
bufet, obchod, prijímacia kancelária

Lôžková časť,
monoblok B2
Urgentný príjem

Detská fakultná
nemocnica

Informácie k hospitalizácii
SNAŽÍME SA SKVALITŇOVAŤ NAŠE SLUŽBY
a postupne rekonštruovať priestory,
prosíme Vás o trpezlivosť a ospravedlnenie
v prípade, ak bol obmedzený Váš komfort
prebiehajúcimi rekonštrukciami. Veríme,
že sa nám podarí vybudovať modernú
nemocnicu s otvoreným prístupom k Vám,
našim klientom so špičkovými službami.
Nakoľko sme fakultná nemocnica,
máte u nás zabezpečené najširšie spektrum
poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
tými najväčšími odborníkmi vo svojich
odboroch.

Telefonický kontakt infocentrum
048/ 441 2771
048/ 441 2772
048/ 441 2773
048/ 441 3712
Mailový kontakt infocentrum
infocentrum@nspbb.sk
www.fnspfdr.sk
nájdete nás aj na facebooku
Fakultná nemocnica
s poliklinikou F. D. Roosevelta

II. UROLOGICKÁ KLINIKA SZU

FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA
BANSKÁ BYSTRICA
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NAŠA LEKÁREŇ BUDEME RADI, KEĎ VYUŽIJETE NAŠE SLUŽBY

pacientka,

	

Sme tu pre Vás

Tím Fakultnej nemocnice

elta Banská Bystrica

s poliklinikou F. D. Roosev

Pred hospitalizáciou
INDIKOVANÍ OPERAČNÉHO
□□PRI
ZÁKROKU – nahláste sa na infocentre.
Nezabudnite sa odhlásiť z iného
zdravotníckeho zariadenia, v prípade,
že tam máte naplánovaný operačný
zákrok.

Vášho záujmu o hospitalizáciu
□□Vnaprípade
nadštandardnej izbe (20€/deň),

kontaktujte vrchnú sestru: Bc. Schwarzová
048/ 441 2152.

– 3 TÝŽDNE PRED OPERÁCIOU –
□□4návšteva
obvodného lekára.

Obvodný lekár Vám vykoná odbery,
ktorých výsledky je potrebné doniesť si
k hospitalizácii (glykémia, kreatinín, albumín, kys.
močová, hepatálne testy, Na, K, Ca, Cl, Quick, INR, APTT
KO + diff., HBsAg, anti HCV, anti HIV, kultivačné vyšetrenie
moču – prípadná uroinfekcia musí byť preliečená).
Obvodný lekár Vám vypíše výmenný
lístok na interné predoperačné vyšetrenie
a anestéziologické vyšetrenie. Upozornite
lekára na užívanie liekov – antikoagulačné
lieky (Anopyrin, Walfarin, Orfarin, Ipaton, Plavix,
Ticlopidin, atď.) je potrebné pred operáciou
vysadiť, lekár rozhoduje o začatí liečby
nízkomolekulárnym heparínom.

– 2 TÝŽDNE PRED OPERÁCIOU –
□□3interné
predoperačné vyšetrenie.
prípade, že Váš obvodný lekár
□□Vodporučí
vysadiť antikoagulačné
lieky, urobte tak 10 dní pred
operáciou.

– 1 DEŇ PRED OPERÁCIOU –
□□7anestéziologické
vyšetrenie.
Odporúčame absolvovať vyšetrenie
v ambulancii, ktorá je najbližšie Vášmu
miestu bydliska. Na anestéziologické
vyšetrenie si nezabudnite zobrať výsledky
interného vyšetrenia.
POBALIŤ VECI NA HOSPITALIZÁCIU –
□□zoznam:
• Preukaz poistenca zdravotnej poisťovne.
• Občiansky preukaz.
• Zdravotnú dokumentáciu
od obvodného lekára.
• Výsledky vyšetrení týkajúce sa
ochorenia (CT, MR, ECHO srdca,
urografia, RTG snímky, CD).
• Potvrdenie o práceneschopnosti,
ak je potrebné; ak nemáte vystavené
a potrebujete, upozornite na to pri
prijatí na oddelení.
• Lieky (v originál balení, nie v dávkovači),
ktoré pravidelne užívate, ak je ich viac,
aj zoznam a dávkovanie.
• Hygienické potreby (uterák, mydlo,
zubná kefka, pasta, potreby na holenie).
• Doporučujeme: príbor, hrnček, pyžamá,
prezúvky, župan.
• V domácom prostredí deň pred
nástupom na hospitalizáciu oholiť
operačné pole.
V prípade, že sa nemôžete dostaviť
na hospitalizáciu, kontaktujte
čo najskôr našu dokumentačnú sestru
048/ 441 2971.

NAŠA LEKÁREŇ BUDEME RADI, KEĎ VYUŽIJETE NAŠE SLUŽBY

Hospitalizácia

Po hospitalizácii

●● V deň hospitalizácie prídete

O ukončení hospitalizácie Vás bude informovať
Váš ošetrujúci lekár deň vopred, aby ste
si mohli zabezpečiť transport domov.
Pri prepustení z nemocnice dostanete lekársku
a sesterskú prepúšťaciu správu a všetky
ostatné dokumenty, ktoré ste si priniesli.

na urologickú ambulanciu v poliklinike
na prízemí, medzi 7.00 h a 8.00 h, kde Vám
vypíšu prijímací lístok.

●● Prejdete na príjem pre pacientov na

-1. poschodí v monoblokoch v lôžkovej
časti, kde sa prezlečiete a odovzdáte šaty na
úschovu. Pracovníčky príjmu pacientov Vám
v súčinnosti s prijímacou kanceláriou zatiaľ
pripravia chorobopis a štítky. Ak máte zo
sebou nejaké cennosti, v prijímacej kancelárii
je k dispozícii trezor na ich uschovanie.

Budeme veľmi radi, ak nám prostredníctvom
dotazníka spokojnosti poskytnete spätnú
väzbu, čo sa Vám páčilo, nepáčilo, prípadne
Vaše návrhy na zlepšenie.

●● Odchádzate na Urologickú kliniku – lôžkové
oddelenie, ktoré nájdete na 10. poschodí
v monobloku B1.
Sem Vás môže odprevadiť Váš príbuzný.

●● Ak ste prijatý po 9.00 h, ako prvé jedlo

Vám pripravíme večeru, ak po 14.00 h,
budú Vám zabezpečené ako prvé až
raňajky nasledujúci deň. Občerstvenie
namiesto stravy si môžete kúpiť v obchode
na – 1. poschodí v monoblokoch, v bufete
na 0. poschodí alebo v poliklinike.

●● V prípade, že prichádzate na príjem v dňoch
pracovného pokoja, na príjem, prosíme,
prídete priamo na lôžkové oddelenie,
10. poschodie v monobloku B1.

Vaši blízki Vás môžu navštíviť v návštevnej
hale v monoblokoch na 0. poschodí v čase:
pondelok – piatok 15.00 – 17.00 h.
sobota – nedeľa 13.00 – 16.00 h.
Do nemocnice si môžete priniesť televízor,
notebook resp. iný elektrický spotrebič, bude
Vám účtovaný poplatok za elektrickú energiu
0,80 € za deň.
Wi-fi  pripojenie Vám je k dispozícii
v návštevnej hale.

PRAJEME VÁM SKORÉ UZDRAVENIE.

V CELOM AREÁLI NEMOCNICE JE

ZAKÁZANÉ FAJČIŤ !!!

