PATSIENDI INFOMATERJAL

HAIGLARAVILE SAABUVA PATSIENDI MEELESPEA
(aeg) …………………………………………………………………………………………..

(asukoht) ………………………………………………………………………………………………
SA Pärnu Haiglasse plaanilisele haiglaravile tulles on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri.
Juhul, kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal haiglasse tulla, palume sellest teavitada osakonda
esimesel võimalusel või helistada E-R 7.30-15.30 plaanilise vastuvõtu kabinetti, tel 447 3398.

Plaaniliste haigete vastuvõtt toimub:
I korpuses, Ristiku 1:
07.30-10.00 – samal päeval operatsioonile tulijad
10.00-11.00 – naistehaiguste, raseduspatoloogia ja lastehaiguste plaanilised patsiendid
11.00-13.00 – sisehaiguste plaanilised patsiendid
13.00-14.00 – kirurgia plaanilised patsiendid
II korpuses, Ristiku 1:
08.00-16.00 – taastusravi- ja rehabilitatsiooniüksuse patsiendid
11.00-16.00 – psühhiaatriakliiniku patsiendid
III korpuses, Ravi tn 2:
10.00-15.00 – õendus-hoolduskeskuse patsiendid

Haiglasse tulles palume kaasa võtta:
isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba);
perearsti või eriarsti saatekiri juhul, kui see on väljastatud paberil;
eelnevate uuringute/analüüside andmed juhul, kui need on paberil.
isiklikud hügieenitarbed, lastel mähkmed;
vahetusjalanõud, soovi korral isiklikud riided (pidžaama vms);
igapäevaselt tarvitatavad ravimid, lastel eritoitesegud;
taastusravile tulles saunalina, võimlemis- ja ujumisriided ning riietuskabiinide
kasutamiseks 1 eurone münt;
vajaminevad abivahendid (prillid, kuuldeaparaat jm);

Muu oluline info
Haiglasse saabuv patsient saab esimesel päeval õhtusöögi.
Palume mitte kaasa võtta suurt rahasummat ja väärtesemeid. Kui Teil on mingil põhjusel
kaasas väärtesemeid, raha, dokumente vms, palume need anda valveõe kätte seifi hoiule
paigutamiseks. Patsientide riideid hoitakse palatites asuvates riidekappides.
Haiglas (Ristiku 1) on kohvik, R-kiosk, apteek ja AS Swedbank sularaha väljamakse
automaat.
Haigla territooriumil on parkimine tasuta.
Haiglaruumides on alkoholi tarvitamine ja suitsetamine keelatud.
Pärnu Haiglas on WiFi võrk, mille kasutamine on patsientidele tasuta.
Osakond võib patsientide ohutuse tagamiseks kehtestada mobiiltelefonide kasutamise
piirangud.
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Meeldetuletus operatsioonile tulijale:
verd vedeldavate ravimite tarvitamisel tuleb kindlasti konsulteerida oma ravi- või
perearstiga, vajadusel tuleb ravimid enne operatsiooni ära jätta või asendada;
mitte süüa 6 tundi ja juua 4 tundi enne planeeritavat operatsiooni, isegi kui on plaanis
regionaalanesteesia;
operatsioonipäeval ei tohi patsiendil esineda ägedat haigestumist (eelkõige
viirushaigused), haigestumise korral palume koheselt teavitada osakonda ning vajadusel
leppida kokku uus operatsiooniaeg.

Patsientide külastamine toimub järgnevatel aegadel:
I korpuses, Ristiku 1: E–R 12.00-19.00, L–P 10.00-19.00 NB! Lastehaiguste osakonnas on
vaikne tund 14.00 -16.00 ja sellel ajal külastust ei toimu.
nakkushaiguste üksuses: E–R 14.00-19.00, L-P 10.00-19.00
intensiivraviüksuses: E–P 15.00-17.00
II korpuses, Ristiku 1:
taastusravi- ja rehabilitatsiooniüksuses: E–R 12.00-19.00, L–P 10.00-19.00
psühhiaatriakliinikus: E-R 11.00-12.30; 14.00-19.00, L-P 10.00-19.00
III korpuses, Ravi 2: E–P 11.00-19.00.
Külastajatel palume üleriided jätta garderoobi.
Seoses nakkuspuhangutega võib haigla külastusaegu piirata, millest teavitatakse haigla kodulehel.

Patsiendi omaosalus:
statsionaaris tervishoiuteenust saanud või ravil viibinud kõigilt isikutelt võetakse
voodipäevatasu iga haiglas oleku ajal alanud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui
10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi korral. Voodipäevatasu suurus on 2.50 eurot;
statsionaarses õendusabis on patsiendi omaosalus vastavalt kehtivale Eesti Haigekassa
hinnakirjale;
rehabilitatsiooniteenuse kliendid maksavad voodipäevatasu asemel 2 toidukorra eest 5.50
eurot kalendripäeva kohta.
Voodipäevatasu saab tasuda osakonnas sularahas või kaardimaksega haiglast lahkumise päeval.

Voodipäevatasu ei võeta järgmistel juhtudel:
intensiivravil viibimise aja eest;
raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamise korral;
alla 18aastastelt patsientidelt ning raske ja sügava puudega lapse hooldajalt lapse puuet
tõendava dokumendi alusel;
tahtest olenematult hospitaliseeritud vältimatut psühhiaatrilist abi vajavatelt patsientidelt;
puudega isikult statsionaarse psühhiaatrilise abi korral, kellel on tuvastatud puue, osaline
või puuduv töövõime;
ühiskonnaohtlikku nakkushaigust (nt tuberkuloos) põdevatelt isikutelt;
omaosalusmääraga statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamise korral;
päevaravi teenuste korral.

Pärnu Haigla soovib Teile meeldivat ravikogemust haiglas viibimise ajal ja
parimat ravitulemust!

