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INFORMACIJE ZA SVOJCE IN OBISKOVALCE 
ENOTA 

INTENZIVNE 
TERAPIJE 

SPOŠTOVANI OBISKOVALCI! 

●Vaš svojec je bil sprejet v ENOTO INTENZIVNE 

TERAPIJE (EIT). V naši enoti zdravimo bolnike po težjih 
operacijah ali hudih poškodbah. Bolnikom s pomočjo 
različnih aparatur nadzorujemo življenjske funkcije in 
pomagamo delovanju zaradi bolezni prizadetim organom. 
 
●OBISKI so VSAK DAN od 14.30 do 15.30 ure in so 
dovoljeni samo najoţjim svojcem. Časovno so 
omejeni na 10 do 15 minut. Pri bolniku sta lahko hkrati 
največ 2 odrasla obiskovalca. Otrokom mlajšim od 15 
let OBISKI NISO DOVOLJENI! 
 
Če ste prehlajeni ali imate kakršnokoli nalezljivo 
bolezen (gripa, viroza, črevesne okuţbe,…), ne 
prihajajte na obisk v EIT, ker s tem ogroţate svojca in 
ostale bolnike. 
 
Prosimo, da med obiski ne sedite na bolnikovi postelji in ne 
odlagate svojih osebnih stvari. Fotografiranje vašega 
svojca ali drugih bolnikov NI DOVOLJENO! 
 
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko zgodi, da boste 
morali na obiske malo počakati ali pa zaradi ukrepov pri 
zdravljenju vašega svojca ali drugega bolnika sobo 
zapustiti. 
 
●RAZKUŢEVANJE ROK: 
Pred vstopom v bolniško sobo si razkužite roke, ker so 
bolniki zaradi svojega stanja oziroma bolezni še toliko bolj 
dovzetni za okužbe. Razkužilo dobro vtrite v kožo in pustite 
da se posuši. Šele, ko so roke suhe, se lahko dotaknete 
bolnika. Tudi, ko zapuščate bolniško sobo, si razkužite roke. 
V primeru, da je bolnik okužen z bakterijami odpornimi na 
antibiotike, vas bomo prosili, da si  nadenete zaščitno 
oblačilo  in masko. 

BOLNIKA  POTOLAŢITE IN VZPODBUJAJTE! 
V kolikor vas premagajo čustva, prosimo, da zapustite 
bolniško sobo in ga ne vznemirjate. 
 

●INFORMACIJE o trenutnem zdravstvenem stanju 

vašega svojca vam bo posredoval lečeči zdravnik 
(anesteziolog) od 14.30 do 15.00 ure. Za informacije v 
zvezi z operativnim posegom pa se obrnite na lečečega 
kirurga. 
Prosimo, da se med seboj dogovorite, kdo bo prejemal 
informacije o zdravstvenem stanju vašega svojca in jih 
posredoval ostalim. 
 

PO TELEFONU INFORMACIJ O 
ZDRAVSTVENEM STANJU BOLNIKA NE 

POSREDUJEMO, razen izjemoma v nujnih 
primerih oziroma po predhodnem dogovoru. 

 
O splošnem počutju in zdravstveni  negi bolnika pa vam bo 
informacije posredovala sobna medicinska sestra. V tem 
primeru pa lahko pokličete v dopoldanskem času od 11.00 
do 12.00 ure ter v popoldanskem času od 19.30 do 20.00 
ure na telefonsko številko: 
 

07/39 16 474  
 

●MOBILNI TELEFON na našem oddelku ni dovoljen, ker 
moti delovanje občutljivih bolnišničnih aparatur, bolniki pa 
potrebujejo mir in počitek.                                
 

●HRANA IN PIJAČA: 
Bolniku ne prinašajte hrane in pijače, ker ima zaradi bolezni 
ukinjeno običajno prehranjevanje in predpisano posebno 
dieto. 

●ZDRAVSTVENA IZKAZNICA IN OSEBNE STVARI: 
V primeru, da je bil vaš svojec sprejet pri nas, vas prosimo, 
da vse njegove osebne stvari odnesete domov, ker pri nas 
nimamo dovolj prostora za shranjevanje le-teh. Če pa bo 
kaj potreboval, vas bomo o tem obvestili. 
 
●ZDRAVILA: 
Prosimo, da nam v čim krajšem času dostavite spisek 
predpisanih zdravil, ki jih vaš svojec jemlje doma. Zdravila 
vpišite v priloženo razpredelnico, ki jo nato odrežite in skupaj 
z zdravili dostavite. 
 
Hvala za razumevanje in sodelovanje! 
 

Ime in Priimek bolnika: 

Naslov: 

Datum rojstva: 

 

Predpisana zdravila: Doziranje: 
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