Ννζνθνκείν ζην Σπίηη
Greek – Hospital in the Home

Σθνπόο ηεο ππεξεζίαο καο
Είλαη ε παξνρή πςειήοπνηόηεηαο πεξίζαιςε ζε αζζελείοζηελ άλεζεηνπ ζπηηηνύ ζαο. Ηπεξίζαιςε πνπ
παξέρεηαη είλαη ηζνδύλακε κεαπηή πνπ ζαιακβάλεηε αλ λνζειεπόζαζηεζην λνζνθνκείν.

Οαξηζκόοεπηθνηλωλίαοκαοόιν ην 24ωξν, 7 εκέξεο είλαη 0419 893 685.

Τη είλαη ε Υπεξεζία Ννζνθνκείν ζην Σπίηη;
Οη αζζελείο ηεο ππεξεζίαοΝνζνθνκείν ζην Σπίηη (HITH) είλαη νη αζζελείο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην Ννζνθνκείν
Royal Melbourne θαη πνπ πεξηζάιπνληαη ζην ζπίηη ηνπο. Ωο «ζπίηη» ζαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην δηθό ζαο ζπίηη,
έλα μελνδνρείν, έλα ίδξπκα θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, ην ζπίηη ελόο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ή θίινπ/εο.
Τν HITH είλαη κηα 24σξε ππεξεζία. Πξαγκαηνπνηνύκε επηζθέςεηο κεηαμύ 8π.κ. θαη 8κ.κ. θαη κπνξείηε λα
επηθνηλσλήζεηε καδί καο ηειεθσληθά όιν ην 24σξν γηα λα αληαπνθξηζνύκε ζε νπνηεζδήπνηε αλεζπρίεο ή
ζέκαηά ζαο. Τν ηαηξηθό πξνζσπηθό είλαη δηαζέζηκν 24 ώξεο ηελ εκέξα.
Τν αλώηεξν λνζειεπηηθό πξνζσπηθό καο θαη ε δηθή καο ηαηξηθή νκάδα ζάο επηζθέπηνληαη ζην ζπίηη γηα λα
αμηνινγήζνπλ ηηο αλάγθεο ζαο, γηα ηελ παξνρή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, θαη γηα λα επαλεμεηάζνπλ θαη
ζρεδηάζνπλ ηελ πεξίζαιςή ζαο. Αλ λνκίδεηε όηη κπνξεί λα ρξεηαζηείηε επηπιένλ βνήζεηα ζην ζπίηη ελώ δελ
είζηε θαιά, παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζηε.
Δελ επηβαξύλεζηε κε θαλέλα θόζηνογηα ηε ιήςε ηεο πεξίζαιςεο HITH.

Πνηέοείλαηνηππνρξεώζεηοκνπθαηάηεδηάξθεηαπαξακνλήο κνπ ζην
Ννζνθνκείν ζην Σπίηη;


Χξεηάδεηαη λα παξακείλεηε ζην ζπίηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσγήο ζαο. Αλ έρεηε ηαηξηθά ξαληεβνύ ή
άιιεο δσηηθήο ζεκαζίαο δεζκεύζεηο, παξαθαινύκε πιεξνθνξείζηε ην λνζειεπηή/ηε λνζειεύηξηα ζηε
επόκελε επίζθεςή ηνπ/ηεο.



Δελ επηηξέπεηαη λα νδεγήζεηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή.



Η ηαηξηθή νκάδα καο HITHζα ζαο παξάζρεη όιε ηελ πεξίζαιςε θαη ν,ηηδήπνηε θάξκαθα κπνξεί λα
ρξεηαζηείηε. Θα επηθνηλσλνύκε κε ηνλ Οηθνγελεηαθό Γηαηξό ζαο όπνηε ρξεηάδεηαη θαη ζα ηνλ θξαηάκε
ελήκεξν όηαλ ζα ιάβεηε εμηηήξην από ην ΗΘΤΗ. Δελ ππάξρεη ζπλήζσο ππνρξέσζε λα επηζθεθζείηε ηνλ
Οηθ. Γηαηξό ζαο ελώ ζαο πεξηζάιπεη ην ΗΘΤΗ.



Θα ρξεηαζηεί λα ππνγξάςεηε έλα έληππν ζπγθαηάζεζεο – παξαθαινύκε δηαβάζηε ην πξνζεθηηθά.



Θα ζαο δεηήζνπκε λα παξάζρεηε έλα αζθαιέο θαη ρσξίο θαπλό από ηζηγάξα πεξηβάιινλ γηα ηελ
νκάδα καο.



Παξαθαινύκεβεβαησζείηε όηη ηα θαηνηθίδηα δώα είλαη έμσ από ην ζπίηη όηαλ επηζθέπηεηαη ε νκάδα καο.



Εηδνπνηείζηε ην λνζειεπηή/ηε λνζειεύηξηα ηνπ ΗΘΤΗ όηαλ ρακειώζεη ε πνζόηεηα ησλ θαξκάθσλ ζαο.
Θα ζαο ρνξεγήζνπκε πεξηζζόηεξα θάξκαθα όπνηε απαηηείηαη. Δελ ζα ρξεηαζηεί λα επηζθεθζείηε ηνλ
Οηθ. Γηαηξό ζαο ή θαξκαθνπνηό.



Σαο παξαθαινύκε λα θνξάηε ην βξαρηνιάθη ηνπ λνζνθνκείνπ θαηά ηε δηακνλή ζην ζπίηη ζαο. Είλαη
λνκηθή ππνρξέσζε γηα ηνπο λνζειεπηέο λα ειέγρνπλ απηή ηελ εηηθέηα πξηλ ζαο ρνξεγήζνπλ ηα
θάξκαθά ζαο.



Τν ηαηξηθό ηζηνξηθό ζαο ζα παξακείλεη ζην ζπίηη ζαο – παξαθαινύκε θπιάμηε ην ζε αζθαιέο κέξνο.
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ΤηγίλεηαηόηαλρξεηαζηείλαπάωζεξαληεβνύεμωηεξηθνύηαηξείνπζηνΝνζν
θνκείνRoyalMelbourne;


Παξαθαινύκε ζπδεηήζηε απηό ην ζέκα κε ηνπο λνζειεπηέο ηνπ ΗΘΤΗ όηαλ ζα ζαο επηζθεθζνύλ.



Καλνλίζηε λα ζαο θέξεη ζην ξαληεβνύ ζαο έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ήέλαο θίινο/κία θίιε.



Η νκάδα ΗITH ζα θαλνλίζεη λα ιάβεηε ηελ πεξίζαιςή ζαο ζε αίζνπζα ηεο θιηληθήοκαο ζην Ννζνθνκείν
RoyalMelbourne, θαη ζα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε ηελ ηνπνζεζία ηνπ ξαληεβνύ ζαο. Αλ ζαο έρεη δώζεη
επηζηνιή ε θιηληθή, παξαθαινύκε λα ηε θέξεηε καδί ζαο.



Να ζπδεηήζεηε κε ην λνζειεπηή/ηε λνζειεύηξηα ηνπ ΗΘΤΗ αλ δπζθνιεύεζηε λα παξεπξεζείηε ζην
ξαληεβνύ ζαο.

Πόηε λα θαιέζηε ηνλ 24ωξν ηειεθωληθό αξηζκό
Οπνηεδήπνηε αηζζαλζείηε αδηάζεηνη, αλ παξνπζηάδεηε λέα ή δηαθνξεηηθά ζπκπηώκαηα, ή αλ έρεηε ν,ηηδήπνηε
αλεζπρίεο ή εξσηήζεηο, είκαζηε δηαζέζηκνη 24 ώξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα.

Σεπεξίπηωζεαπεηιεηηθήογηαηεδωήέθηαθηεοαλάγθεο παξαθαινύκε
θαιέζηε ην 000


ΠαξαθαινύκεεηδνπνηείζηεηνΝνζνθνκείνζηνΣπίηηκέζσηνπ 24σξνπηειεθσληθνύ αξηζκνύ ην
ζπληνκόηεξν πξαθηηθά.



Φέξηεκαδίζαοηεκαύξεζαθνύιαπνππεξηέρεη ην ηαηξηθό ηζηνξηθό ζαο.



ΖεηήζηελαζαοκεηαθέξνπλζηνΝνζνθνκείνMelbourneHospitalθαζώοζεσξείζηε εζσηεξηθόο αζζελήο ηνπ.

Τηγίλεηαηόηαληειεηώζωηελαγωγή κνπ κε ηνHITH;
ΗνκάδακαοΗΘΤΗζαζπδεηήζεηκαδίζαοηελαγσγήζαοθαηζαζαοθξαηάελήκεξνπογηαηπρόλζρέδηα κεηά ηελ
πεξάησζε ηεο πεξίζαιςήο ζαο. ΘαπαξάζρνπκεζηνλΟηθ.Γηαηξόζαοπιεξνθνξίεογηαηελαγσγή ζαο ΗΘΤΗ.
Σπλήζσοζπληζηνύκε λαθιείλεηεξαληεβνύ παξαθνινύζεζεο κε ηνλ Οηθ. Γηαηξόζαοπεξίπνπκίαεβδνκάδακεηά
πνπζαιάβεηεεμηηήξηναπό ην ΗΘΤΗ.

Επηθνηλωλία
Δηεπζύληξηα –Melissa Fox

Γηαηξόο
Θαηξηθόο Δηεπζπληήο - MichaelMontalto

Hospital in the Home
The Royal Melbourne Hospital
Grattan Street
Parkville Vic 3050
(03) 9342 7425
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