Kvalitní, bezpečná
a vysoce odborná léčebná péče

příchodu sestry. Budete vyzváni, abyste si vydezinfikovali
ruce a oblékli ochranný plášť. Sestra Vás následně doprovodí

Vítáme Vás na oddělení anestezie, resuscitace a intenzivní péče Nemocnice Šumperk
(dále ARIP). Přicházíte, abyste navštívili někoho ze svých blízkých. V této brožurce
naleznete důležité informace a doporučení.

nebo máte jakékoliv infekční onemocnění. Návštěvu také
nedoporučujeme těhotným ženám a osobám se sníženou
imunitou. Návštěvy dětí do 15 let nepovolujeme z důvodu
možného rizika přenosu infekčních onemocnění.

Oddělení zajišťuje nepřetržitou intenzivní a resuscitační
péči u pacientů, u kterých hrozí, nebo již došlo, k selhání

Z důvodu ochrany osobních dat pacientů budou informace
lékařem předávány pouze jedné osobě, kterou si pacient

Vás, abyste při návštěvě respektovali zdravotní stav a soukromí ostatních pacientů a nerušili je zbytečným hlukem.

základních životních funkcí, především vědomí, dechu
a srdeční činnosti.

vybere sám. Další způsob předání informací mezi příbuznými
již pak záleží na Vaší domluvě.

k lůžku Vašeho blízkého.
Veškeré návštěvy vždy uvažte. Mějte na mysli pacientův
zdravotní stav. Pacienta nenavštěvujte, pokud jste nemocní

K lůžku pacienta pouštíme najednou pouze 2 osoby. Žádáme

Na návštěvy choďte příjemně naladění. Buďte vstřícní,
ochotní vyslechnout všechny obavy a starosti pacienta.

Dále poskytujeme péči pacientům po náročných operačních výkonech a pacientům s mnohočetnými poraněními.
Odborný personál zajišťuje léčebnou, ošetřovatelskou
a rehabilitační péči.

Lékař nebo sestra pouze sdělí, kdo je o zdravotním stavu
Vašeho příbuzného informován. Pokud je pacient v bezvědomí nebo v případě zhoršení stavu jeho vědomí, bude
lékařem informován nejbližší příbuzný. Pacienti, kteří jsou
při vědomí, jsou průběžně a plně informováni o svém

Povzbuďte ho, potěšte, uklidněte, posilujte v něm zdravé
sebevědomí a vůli ke zlepšení zdravotního stavu.
Žádáme Vás také, abyste pacientům na oddělení nepodávali žádné léčivé přípravky a potraviny bez konzultace se
sestrou nebo lékařem.

Na oddělení se u pacientů setkáte s různými přístroji
a zavedenými léčebnými pomůckami. Ty zajišťují sledování
základních životních funkcí, poskytování léčebné a ošetřo-

zdravotním stavu.
Návštěvy na oddělení jsou pro pacienty velmi důležité

Na všechny naše pacienty mluvíme, i když se zdá, že nás

vatelské péče. Žádáme Vás, abyste se nedotýkali přístrojů
a pomůcek v okolí lůžka pacienta. V případě alarmového
hlášení zajistí vše potřebné sestra.

a přispívají ke zlepšení jejich celkového zdravotního stavu.

nevnímají. Stejně tak i vy, při návštěvě, mluvte na své blízké
a řekněte jim to, co považujete za důležité jim sdělit. Pokud
pacient vnímá své okolí, dávejte mu jednoduché otázky,

Návštěvní hodiny naleznete na pravé straně této brožurky.
Ve zcela výjimečných případech je možné se domluvit
s ošetřujícím lékařem na individuálním čase návštěvy.

Veškeré informace o zdravotním stavu Vašeho blízkého
Vám podá ošetřující lékař v čase od 13:00 do 14:00 hodin.

Pro vstup na oddělení je nutné zazvonit a vyčkat ve filtru

na které by mohl odpovědět kývnutím hlavy, stiskem ruky
nebo pohybem očí. Nesmírně důležitý je pro pacienty také
dotyk či pohlazení.

Při loučení nezapomeňte sdělit, kdy přijdete příště na návštěvu. Slíbený termín se snažte dodržet, i malé zdržení
je pacientem přijímáno úzkostně, protože nemocniční čas
se „vleče” pomaleji.
Ve výjimečných případech se může stát, že Vaši návštěvu
budeme muset ukončit nebo ji vůbec neumožníme. Předem
se za tuto situaci omlouváme, ale na oddělení mohou vzniknout situace, spojené se záchranou života pacientů nebo
v souvislosti s pobytem pacienta s infekčním onemocněním.
Na tuto situaci Vás vždy upozorníme.

Návštěvní hodiny:
PO–PÁ
13:00–14:00 h.
15:00–16:00 h.
SO, NE, SVÁTKY:
10:00–11:00 h.
13:00–14:00 h.
15:00–16:00 h.

Věříme,
že veškerá naše doporučení
pochopíte a budete je respektovat. Našim prvořadým cílem
je poskytování kvalitní, bezpečné a vysoce odborné léčebné péče. Dobrá spolupráce
s Vámi je velmi důležitá pro
navrácení zdraví pacientům.
MUDr. Josef Čikl
primář oddělení

Bc. Martina Králová

Telefonní kontakty:

vedoucí sestra

Chirurgický úsek
Interní úsek 		
Resuscitační úsek
Pooperační úsek

583 332 121
583 332 122
583 332 123
583 332 125

INFORMACE

Nemocnice Šumperk a.s.
Nerudova 640/41
787 52 Šumperk

PRO NÁVŠTĚVY

www.nemocnicesumperk.cz

ODDĚLENÍ ANESteZIE,
RESUSCITACE A INTENZIVNÍ PÉČE

