SPOŠTOVANI !

OSEBNI PREDMETI

Za bolnike s končno odpovedjo ledvic in
zaposlene na dializnem odseku je dobro počutje,
sodelovanje in medsebojno zaupanje ključnega
pomena.

Zdravila, ki jih jemljete redno, imejte vedno s
seboj.

Da bi vam olajšali zdravljenje pri nas, smo vam
pripravili pisne informacije, ki vam bodo v
pomoč.
Zaposleni na dializi smo vam na voljo za vse
dodatne informacije.
PRIHOD NA DIALIZO IN DOKUMENTI
Na dializo se lahko pripeljete s taksi prevozom,
reševalnim vozilom ali lastnim prevozom.
Hemodializa se izvaja po razporedu, ki je
pripravljen vedno za teden dni vnaprej.
Ob koncu tedna preverite, kdaj imate naslednjo
hemodializo (razpored visi na oglasni deski).
Na začetku zdravljenja pri nas prinesite od
izbranega
osebnega
zdravnika
celoletno
napotnico z ustreznimi pooblastili (1,2,3).
Ob vsakem obisku na dializi potrebujete kartico
zdravstvenega zavarovanja.

Ob prihodu se v garderobi preoblecite. Roko s
fistulo si dobro umijte z milom pod tekočo vodo.
Uporabljate lahko svoje copate in pižame.
Prosimo vas, da denarja in dragocenih
predmetov ne prinašate s seboj. Osebnih
stvari ne puščajte v garderobi, ker zanje ne
odgovarjamo!
GIBANJE V PROSTORIH DIALIZE
Na dializnem odseku skrbimo za red in čistočo.
S svojim ravnanjem vsi pripomoremo k čistejšim
in bolj urejenim prostorom. Prosimo vas, da v
času bivanja upoštevate navodila zdravstvenega
osebja.
Da bo proces hemodialize nemoteno potekal,
prihajajte pravočasno - 15 min pred predvidenim
začetkom dializnega zdravljenja.
Pred tehtanjem počakajte v avli ali v dnevnem
prostoru.
Pred priklopom na hemodializo vas v prisotnosti
zdravnika stehtamo. Takrat imate možnost, da
se pogovorite o morebitnih zdravstvenih težavah
doma in med hemodializo.

Med hemodializo si lahko krajšate čas z
gledanjem televizije, branjem časopisa ali
poslušanjem radia.
Na dializi izvajamo prehransko svetovanje, ki ga
vodijo posebej za to usposobljene medicinske
sestre.
V bolnišnici imate na voljo tudi bolnišnično
okrepčevalnico Štorklja in restavracijo SB NM.
Mobilni telefoni motijo delovanje dializnih
monitorjev, zato njihovo uporabo med dializnim
postopkom odsvetujemo.
Uživanje alkohola in kajenje v prostorih
dialize ni dovoljeno.
Obiski na dializi niso zaželeni.

V primeru zdravstvenih težav, ki bi nastopile
v času, ko nimate načrtovane dialize, poiščite
pomoč pri osebnem zdravniku ali v najbližji
urgentni ambulanti zdravstvenega doma.
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PERITONEALNA DIALIZA

INFORMACIJE ZA PACIENTE NA DIALIZI

Če ste prišli na dializo z lastnim prevozom, vas
prosimo, da parkirate svoje vozilo na parkirišču
namenjenem dializnim bolnikom. Parkiranje je
možno na plačljivem parkirnem prostoru. Pri
nas lahko dobite žetone za brezplačen izhod.

