
VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO LIGONINĖ

PACIENTO ATMINTINĖ PRIEŠ PLANINĘ HOSPITALIZACIJĄ

Gerbiamas paciente,
Dėkojame, kad sveikatos paslaugoms renkatės Joniškio ligoninę.
Planinė hospitalizacija vykdoma per Joniškio ligoninės Skubiosios medicinos

pagalbos skyrių (SMPS). Telefonas – 8 646 62 118; 8 426 51 434.
Dokumentai, kuriuos būtina turėti su savimi:
● asmens tapatybės kortelė, pasas ar kitas tapatybę patvirtinantis dokumentas;
● gydytojo siuntimas hospitalizacijai. Jeigu siuntimas išrašytas elektroniniu būdu,
jo atsispausdinti nebūtina – matysime jį e-sveikatos sistemoje.
Asmeniniai reikmenys
Svarbu pasiimti asmens higienos reikmenis: dantų šepetuką, dantų pastą, šukas,

muilą, šampūną, plaukų džiovintuvą (jei būtina). Verta turėti servetėlių, nosinaičių,
higieninių įklotų. Vyrams – skutimosi priemones (vienkartiniai peiliukai, barzdaskutė,
skutimosi putos).
Pasiimkite savo vartojamus vaistus ir maisto papildus. Apie tai būtinai praneškite

gydytojui ar palatos slaugytojui.
Jei yra naudojamos sauskelnės, rekomenduojama pasiimti jų atsargą, jeigu reikia jas

keisti dažniau nei 2 kartus per dieną.
Jeigu būtina, turėkite su savimi tik nedidelę pinigų sumą, o brangius daiktus,

juvelyrinius dirbinius palikite namuose. Už su savimi pasiimtas į palatą
brangenybes ir pinigus atsako pats pacientas. Jei vis dėlto tokius daiktus jūs
pasiėmėte, nurodykite tai mūsų darbuotojams guldymo metu SMPS - jie užpildys
laisvos formos aktą, kuriame tai bus nurodyta. Brangūs daiktai ir pinigai saugomi seife
skyriuje, kuriame Jūs gydysitės.
Informuokite gydytoją, jeigu jums bus reikalingas nedarbingumo pažymėjimas.
Drabužiai
Būdami ligoninėje jausitės daug patogiau, jei dėvėsite kasdieninius sau įprastus

drabužius. Kad jums būtų patogu, jauku ir šilta, pasiimkite jų minimalų kiekį: apatinių
rūbų bei puskojinių pamainą, pižamą ar naktinius marškinius, sportinę aprangą,
šlepetes, kurios neslysta.
Savo užimtumui pasiimkite mėgstamą knygą, laikrašti, ar žurnalą. Tai jus nuramins,

nuvys įkyrias mintis.
Jeigu turėsite kompiuterį, planšetę ar mobilųjį telefoną, nepamirškite įkroviklio, o

taip pat ir ausinių, kad prietaisų skleidžiamas garsas netrukdytų palatos kaimynams.
Draudžiama turėti alkoholinių gėrimų ir psichotropinių medžiagų, cigarečių (taip pat

elektroninių).
Primename, kad Joniškio ligoninės teritorija įtraukta į Joniškio rajono

savivaldybės nerūkymo zoną.
Pilna viešosios įstaigos Joniškio ligoninės Vidaus taisyklių versija slaugytojų poste taip

ligoninės internetinėje svetainėje www.joniskioligonine.lt
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