___________________________________________
KAS JĀŅEM LĪDZI STĀJOTIES DIENAS STACIONĀRĀ
____________________________________________________________
Ja Jums nozīmēta ārstēšanās dienas stacionārā, uz nodaļu jāņem līdzi:
uz vienu dienu
+ ja papildus izmanto viesnīcas
pakalpojumu palikšanai pa nakti
Dokumenti:
 personu apliecinošs dokuments
(pase vai ID karte),
 dokuments, kas apliecina likumīgā
pārstāvja tiesības pārstāvēt pacientu,
ja tas nepieciešams,
 nosūtījums,
 apdrošināšanas polise (ja tāda ir),
 dokuments (ja tāds ir), kas apliecina
atbrīvojumu no pacienta iemaksas
(trūcīgā izziņa, politiski represētā
apliecība),
 piederīgo vai uzticamības personas
tālruņa numurs.
Apģērbs, apavi:
 istabas apavi (čības),
 apakšveļa un zeķes,
 ērts mājas apģērbs valkāšanai nodaļā
 halāts, naktskrekls vai pidžama.
(atkarīgs no veicamās manipulācijas
un ilguma),
 ielas drēbes un apavi pret parakstu
tiek nodoti pacientu garderobē un
tiek izsniegti, ja atļauts iet pastaigās
ārā.
Personīgās higiēnas un sadzīves priekšmeti:
 gulošiem pacientiem mitrās salvetes,
 zobu birste un zobu pasta,
 ķemme,
 ziepes un šampūns,
 papīra kabatas lakatiņi vai salvetes,
 sieviešu vai vīriešu individuālās
higiēnas piederumi.
Medikamenti un izmeklējumi:
 medikamenti, ko pacients lieto
pastāvīgi, blakus slimību ārstēšanai,
 dokumentācija, kas var palīdzēt
slimības gaitas izvērtēšanā iepriekšējo izmeklējumi, izraksti,
rentgenogrammas u.c.

Atļauts ņemt līdzi:
Personīgās higiēnas un sadzīves priekšmeti:
 nagu vīlīte, šķērītes,
 mobilais tālrunis (lietošanai bez skaņas režīmā),
 TV, radioaparāts vai dators (tikai ar pārējo palātas pacientu atļauju vai konsultējoties
ar virsmāsu),
 interneta modems vai rūteris,
 elektriskā tējkanna,
 grāmatas, preses izdevumi,
 krūze, dakšiņa, karote.
Pārtika:
 produkti vienai dienai vai produktus ar ilgstošu derīguma termiņu,
 ūdens vai citi bezalkoholiskie dzērieni (stacionārā starp ēdienreizēm nav pieejams
aukstais un karstais dzeramais ūdens).
Nav jāņem līdzi:




ātri bojājošies pārtikas produkti un pārtika nesamērīgos daudzumos,
lielus skaidrās naudas uzkrājumus,
rotaslietas un vērtslietas.

IEVĒRĪBAI!
Ja ir bijusi kāda alerģiska reakcija no medikamentiem, vakcīnām, pārtikas produktiem vai kā
cita, jālūdz, lai medicīnas darbinieki to atzīmē medicīnas dokumentācijā un tas jāatzīmē arī
pacientam pašam.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca"
informatīvo tālruni: +371 63154837
___________________________________________________________________________
❶
SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” atrodas lauku reģionā, tādēļ pacientu ērtībām dienas
stacionārā ir iespējami viesnīcas tipa pakalpojumi – ēdināšana un izguldīšana.
❷
5 min. gājienā ir pārtikas veikali – “Lats”, “Top” un vietējā konditoreja.
❸
Netālu atrodas “Mana aptieka”.
❹
Ir pieejams pasts un bibliotēka.

