
      
      
      

 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    INFO  
    HAIGLASSE  
    

    SAABUVALE  
    PATSIENDILE  
                   Informatsioon  384 8153



Plaaniliste haigete vastuvõtt toimub  
kella 08.00-12.00 erakorralise meditsiini 
osakonnas  (A-korpuses, sissepääs  
Pärnu tn 53).  
  
Haiglasse tulles palume kaasa võtta:  
isikut tõendav dokument (pass, ID 
kaart), isiklikud hügieenitarbed 
toasussid igapäevaselt tarvitatavad 
ravimid vajaminevad abivahendid,  
vajadusel prillid  
  
Palume MITTE kaasa võtta suurt rahasummat, 
väärtesemeid - haigla ei vastuta nende eest. Kui 
Teil on mingil põhjusel kaasas väärtesemeid, 
raha, dokumente vms., palume need anda 
osakonda seifi hoiule.  
  
Haiglahügieeni huvides kannab patsient ravi ajal 
haigla poolt antud riideid. Juhul, kui olete väga 
suuremõõduline, palume kaasa võtta isiklikud 
puhtad riided.   
  
Patsientide riideid hoitakse patsientide 
garderoobis. Teile antakse kviitung, mille alusel 
haiglast lahkudes saate vastuvõtuosakonnast 
oma riided kätte.  
  
Haiglasse tuleku päeval pakume Teile 
õhtusöögi!  
Soovi korral on võimalus külastada kohvikut  
(haigla II korrusel) kell 9.00-16.00 
Meeldetuletus operatsioonile tulijale:  
  
Juhul, kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal 
haiglasse tulla, palume sellest kindlasti teatada 

kirurgiaosakonda telefonil 384 8164 (osakonna 
assistent).  
  
Enne haiglasse tulekut palume Teil hoolitseda 
oma isikliku hügieeni eest – pesta keha, 
juuksed ning lõigata küüned.  
  
Operatsioonile tulles peab olema eelnevalt 
söömata, joomata 6 tundi, ei tohi suitsetada 
ega närida nätsu.  
  
Regulaarselt tarvitatavad krooniliste haiguste 
ravimid peate võtma ka operatsioonipäeva 
hommikul väikese lonksu veega. Kindlasti 
informeerige oma raviarsti tarvitatavatest 
ravimitest ja haigustest!  
  
Informatsiooni verevedeldajate ärajätmise 
kohta enne operatsiooni annab operatsioonile 
suunav raviarst või verevedeldajate ravi 
määranud eriarst. Erinevatel ravimitel on 
ärajätmise aeg enne operatsiooni erinev 
päevade arv. Palun kindlasti konsulteerida 
verevedeldajate kasutamist raviarstiga ja 
teavitada sellest haiglasse saabudes 
osakonnas raviarsti ja õdesid! 
  
Operatsioonipäeval ei tohi Teil esineda 
külmetushaigusi (nohu, köha, palavik) ega 
ägedaid nahapõletikke. Sellisel juhul palume 
konsulteerida raviarstiga.  
  
Operatsioonijärgselt ei tohi patsient juhtida 
mootorsõidukit 24 tundi!  
  

Telefoni teel informatsiooni patsientide tervise 
kohta ei edastata.   
  
  
  
Patsientide külastamine: tööpäevadel 
kella 12.00-19.00  
puhkepäevadel kella 10.00-19.00  
  
Külastajatel palume üleriided jätta garderoobi ja 
võtta kaasa vahetusjalatsid.  
  
Keelatud on patsientide külastamine alko- ja 
narkojoobes.  
  
Haiglas on rangelt keelatud tarvitada alkoholi ja 
narkootikume.  
  
Haiglas on võimalik kasutada arvutit, palatites on 
WiFi leviala.  
  
Haiglast lahkudes võtke kaasa ainult Teile 
kuuluvad isiklikud asjad!  
  
Küsige alati abi ja informatsiooni, kui seda vajate.  
Kui Teil tekib küsimusi enne haiglasse tulekut, 
helistage palun oma raviarstile.  
  
Teil on õigus saada igakülgset informatsiooni  
määratud protseduuride,uuringute kohta.                                 
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