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POKYNY PRE PACIENTOV
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri výbere našej kardiologickej ambulancie. Starostlivosť o Vaše
zdravie je spoločná úloha pre náš tím, ktorého ste Vy dôležitou súčasťou. Očakávame od Vás aktívnu
spoluprácu. Ak ste s našou prácou spokojní, teší nás to, ak nie, upozornite nás. Radi nedostatky napravíme.
TK Holter: tričko z dlhým rukávom /nátelník/
EKG Holter: 1x AAA alkalická baterka
EKG záznamník: 2x AAA alkalické baterky
Na echokardiografické vyšetrenie (ECHO, ultrazvuk srdca):
- prineste si žiadanku na vyšetrenie a zdravotnú dokumentáciu
- predložte aj predchádzajúci nález z echokardiografie, ak bolo realizované
- vhodné si zobrať hygienické vreckovky na odstránenie použitého gélu pri vyšetrení
Neodkladná kardiologická konzultácia musí byť vopred dohovorená telefonicky.
Na žiadanke odosielajúci lekár jasne vyznačí AKÚTNY STAV, dátum i čas odoslania.
Na plánované vyšetrenie sa môžete objednať až po 10.00 hod. osobne, e-mailom klabnik@oralek.sk
alebo telefonicky 043/5503 302. Možnosť objednať sa aj cez www.objednatvysetrenie.sk/z12249
Čas objednania je „orientačný“ a môže byť ovplyvnený akútnymi prípadmi alebo nepredvídateľnými
udalosťami. Čaká sa vtedy, ak príde naraz veľa ľudí, nie preto, lebo si lekár nevie zorganizovať prácu.
Neradi čakáme v obchode, na úradoch, je preto úplne pochopiteľné, že neradi čakáme u lekárov.
Dostavte sa prosím do čakárne aspoň 10 minút pred objednaným termínom.
V prípade, že nebudeme v dohodnutých termínoch ordinovať, budeme Vás informovať e-mailovou
správou a ponúkneme Vám aj náhradný termín. Preto nám oznámte zmenu Vašich kontaktných údajov.
Ak sa nemôžete z akýchkoľvek dôvodov dostaviť na objednaný termín, láskavo Vás žiadame, aby
ste sa odhlásili najneskôr 3 dni pred vyšetrením.
Okamžite po uvoľnení termínu je tento ponúknutý ďalšiemu pacientovi. Ak neprídete, blokujete tak
termín, ktorý mohli využiť iní pacienti a tí musia teda čakať dlhšie.
Ak bez ospravedlnenia neprídete na vyšetrenie považujeme to za slobodné rozhodnutie o zmene lekára a
ukončíme Vašu starostlivosť v našej ambulancii pre nedodržiavanie liečebného režimu.
Pre nadmerné pracovné zaťaženie sa nemôžeme venovať ľuďom, ktorí o našu snahu nemajú záujem.
Na prvé vyšetrenie alebo kontrolné vyšetrenie (mimo plánovanej kontroly) je potrebné doporučenie od
obvodného lekára (výmenný lístok) alebo iného špecialistu.
Pred prvým kardiologickým vyšetrením je nutné týždeň vopred (najneskôr do ......................)
priniesť zdravotnú dokumentáciu, nakoľko v opačnom prípade sa termín automaticky ZRUŠÍ !!!
Na kontrolné kardiolog. vyšetrenie stačí priniesť iba zmeny od poslednej návštevy našej ambulancie:
zmeny v liekoch, nová hospitalizácia v nemocnici (prepúšťacie správy), ošetrenie na pohotovosti, nálezy
odborných vyšetrení, výsledky vyšetrení.
Na Vaše vyšetrenie máme vyhradený čas. Aby sme ho využili, čo najlepšie, pripravte sa na návštevu
u lekára. Prineste si so sebou vyplnený dotazník pre pacienta, vyplnený týždenný diár pacienta a
vyplnený a aktuálny zoznam užívaných liekov. Môžete prísť aj v sprievode príbuzného.
Pri zhoršení zdravotného stavu, po prepustení z nemocnice alebo ošetrení na pohotovosti pre kardiologický
problém sa objednajte sa skoršiu kontrolu.
Venujte dostatočnú pozornosť prečítaniu si všetkých odporúčaní v našej správe.

