Anesteziologicko-resuscitační oddělení
NEMOS SOKOLOV s.r.o., Nemocnice Sokolov
Slovenská 545, 356 01 Sokolov, telef.: 352 520 154
________________________________________________________________________________________________

Informace pro příbuzné pacientů hospitalizovaných
na ARO Nemocnice Sokolov .
Provozní, léčebný, ošetřovatelský a hygienický režim na ARO se v zájmu našich pacientů liší od režimu
na jiných odděleních.
Informace o pacientovi podává ošetřující lékař pouze nejbližším příbuzným ústně. Nepožadujte informace od
ostatních pracovníků oddělení.
Ve vyjímečných případech lze podat informace i telefonicky, ale pouze po předchozí ústní domluvě, po
ověření totožnosti a pouze jednomu z nejbližších příbuzných. Četnost telefonátů obírá naše pacienty o čas, který
jim můžeme věnovat.
Telefonní číslo našeho oddělení je 352 307 154.
ARO je uzavřené oddělení a návštěvy u našich pacientů nejsou z léčebných, hygienicko- epidemiologických a provozních důvodů možné.
Pokud to stav pacienta umožňuje či dokonce vyžaduje, pak vyjímečnou návštěvu povoluje ošetřující
lékař omezenému počtu nejbližších příbuzných. Délku návštěvy stanoví také lékař. Nejvhodnější dobou návštěv je
doba mezi 15.00 - 17.00 hod.
Vstup dětí na oddělení je zakázán.
Na ARO je přísnější hygienický režim, prosíme Vás tedy o maximální spolupráci a respektování těchto
zásad:
1) Dbejte pokynů personálu oddělení, po oddělení se pohybujte pouze v jeho doprovodu.
2) Při vstupu na oddělení si oblečte ochranné pomůcky (ústenka, čepice, jednorázový plášť, igelitové
návleky na obuv).
3) Vyčkejte na vyzvání sestřičky.
4) Délku návštěvy u nemocného a počet osob doporučí ošetřující personál.
5) U pacienta si řádně dezinfikujte ruce.
6) Nemocného a všech věcí v okolí (včetně lůžka) se dotýkejte minimálně.
7) Sestřičky se zeptejte, co můžete příbuznému přinést (jídlo, pití, ev. přehrávač s kazetami,
časopisy či knihy).
8) Vítáme, když má každý nemocný z domova vlastní zubní kartáček a zubní pastu, muži holící potřeby
(ne elektrický strojek). Ostatní hygienické potřeby a prádlo dostane nemocný u nás.
9) Květiny na ARO být nesmí, proto je pacientům nenoste.
Děkujeme za pochopení a za Vaši spolupráci. Věřte, že společně s Vámi uděláme pro Vaše blízké vše, co
bude v našich silách a možnostech.
Lékaři a sestry
ARO Nemocnice Sokolov

