
ENOTA INTENZIVNE TERAPIJE

INFORMACIJE ZA SVOJCE 
IN OBISKOVALCE



V ENOTO INTENZIVNE TERAPIJE je bil sprejet 
vaš svojec. V naši enoti zdravimo bolnike po 
težjih operacijah ali hudih poškodbah. Bolniki so 
priklopljeni na različne aparate s pomočjo katerih 
nadzorujemo življenjske funkcije in pomagamo 
delovanju zaradi bolezni prizadetim organom.

- OBISKI
•ob delavnikih in sobotah od 15.00 do 15.30 ure,
•ob nedeljah in praznikih  od 14.00 do 15.00 ure.
Obiski so dovoljeni samo najožjim svojcem in so  
časovno omejeni na največ 10 do 15 minut. Pri 
bolniku sta lahko hkrati največ 2 obiskovalca. 
Otrokom mlajšim od 15 let obiske odsvetujemo. 
Prosimo, da med obiski ne sedite na bolnikovi 
postelji in nanjo ne odlagate svojih osebnih stvari.

- ZDRAVSTVENA KARTICA
- prosimo, da jo dostavite v čim krajšem času zaradi 
lažjega urejanja administrativnih postopkov.

- OSEBNE STVARI - v primeru, da je bil vaš svojec 
sprejet pri nas, 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.

- MOBILNI TELEFON na našem oddelku ni dovoljen, 
ker bolnik potrebuje mir in počitek.  

- Bolnikom ne prinašajte hrane ali pijače, ker imajo 
zaradi bolezni ukinjeno običajno prehranjevanje in 
imajo predpisano dieto.

- INFORMACIJE o zdravstvenem stanju vaših 
najbližjih vam bo posredoval lečeči zdravnik in 
sicer med delavniki v času oiskov med 15.00 in 
15.30 uro. Prosimo, da se med seboj dogovorite, 
kdo bo prejemal informacije o zdravstvenem stanju 
bolnika oziroma svojca in jih tudi posredoval 
ostalim. S tem se želimo izogniti nepravilnemu 
širjenju informacij.
 
Informacij po telefonu ne posredujemo, razen 
v izjemnih primerih oziroma po dogovoru z 
zdravnikom pa lahko v dopoldanskem času po 
11.00 uri pokličete na telefonsko številko:
07/3916 474  ali  07/3916 472

- RAZKUŽEVANJE ROK - pred vstopom v bolniško 
sobo si razkužite roke, ker so bolniki zaradi 
svoje bolezni še bolj dovzetni za okužbe. Tudi, 
ko zapuščate bolniško sobo, si roke razkužite. 
Razkužilniki delujejo na senzor, zato ničesar ne 
pritiskajte, ampak le podstavite dlani. Senzor 
jih bo zaznal in avtomatsko doziral predpisano 
količino razkužila. Razkužilo dobro vtrite v kožo 
in pustite, da se posuši. Šele, ko se razkužilo 
posuši, se lahko dotaknete bolnika.

- Če ste prehlajeni ali imate kakršnokoli nalezljivo 
bolezen (gripa,...), ne prihajajte na obisk v EIT, 
ker s tem ogrožate bolnika!

BOLNIKA POTOLAŽITE IN VZPODBUJAJTE;
v kolikor Vas premagajo čustva, prosimo, da 
zapustite bolniško sobo in ga ne vznemirjajte.

- ZDRAVILA - prosimo, da nam v čim krajšem času 
dostavite tudi spisek predpisanih zdravil, ki jih 
bolnik oziroma vaš svojec jemlje doma. Zdravila 
prosimo vpišite v priloženo razpredelnico, ki jo nato 
odrežite in skupaj z zdravili dostavite. Prosimo, 
da prinesete po 1 tablico vsakega zdravila, ne cele 
škatle.
Prosimo, da zaradi lažjega kontaktiranja vpišete 
še vašo telefonsko številko.

Hvala za razumevanje!

SPOŠTOVANI SVOJCI IN OBISKOVALCI!

Ime in priimek:

Naslov:

Datum rojstva:

PREDPISANA ZDRAVILA DOZIRANJE

KONTAKTNA ŠTEVILKA:
Ime in priimek: Tel.št. Sorodstveno 

razmerje


