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MINEVA PATSIENDI  

MEELESPEA

NAISTEKLIINIK (Sõle 23)

Mida peaks teadma haigla 
kodukorra kohta?

Kui ei ole võimalik kokkulepitud ajal haiglasse 
tulla?

666 5776 (kell 8.00–16.00) 666 5705.

Külastamine
Patsiente võib külastada iga päev 
kell 14.00–19.00. 

Toit
NB! Haiglas tuleb jälgida täpselt Teile määratud 
dieeti, sest see aitab kaasa kiiremale 
paranemisele.

Mobiiltelefon
Mobiiltelefoni kasutamine on lubatud, kui helin 
on seatud hääletu funktsioonile ja ei sega teiste 
patsientide rahu.

Operatsioonile minnes tuleb telefon välja 
lülitada!

Kui Teil tekivad terviseseisundi muutused 
(köha, nohu, temperatuuri tõus), muud 
terviseprobleemid (menstruatsioon) või ei saa 
Te muudel põhjustel operatsioonile tulla, 
siis palun andke sellest teada telefonidel:

või 



Korduma kippuvad küsimused

1. Haiglasse tulemise kuupäev ja kellaaeg on 
märgitud saatekirjale

2. Plaaniliste haigete vastuvõtt toimub vastuvõtu- 
toas (sissepääs estakaadilt).

Isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, 
    juhiluba)

Elastiksidemed (vastavalt anestesioloogi või 
    kirurgi ravikorraldusele)

Igapäevaselt tarvitatavad ravimid
Isiklikud hügieenitarbed
Vahetusjalanõud
Soovi korral isiklikud riided (pidžaama, öösärk, 

    hommikumantel jne)

. Selleks, et vältida seedetrakti liigset 
koormamist, söö operatsioonieelsel päeval 
kergesti seeditavat toitu: pudrud, supid, 
piimatoidud jne.

2. Selleks, et vältida organismis vedeliku puudust, 
joo operatsioonieelsel päeval vähemalt 1,5 liitrit
vett, teed või mahlu.

Millal ja kuidas tulla haiglasse?

Mida peaks haiglasse tulles kaasa 
võtma?
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Kas võib süüa ja juua enne 
operatsiooni?

.

1

Tühi magu välistab maosisu sattumist  
hingamisteedesse.

Närimiskummi närimine ja sigareti suits soodustab 
maomahla eritumist ja tekib reaalne oht maosisu 
aspiratsiooniks hingamisteedesse.

Põletiku vältimiseks:
1. Pese operatsioonieelsel õhtul ja operatsiooni-
päeva hommikul ennast duši all.

2. Pese juuksed.

3. Puhasta ja lõika lühikeseks varba- ja 
sõrmeküüned, puhasta küüned lakist.

3. NB!

6 tundi enne operatsiooni ei tohi närida 
närimiskummi ega suitsetada!

Operatsioonipäeva hommikul ei tohi 
süüa ja juua!

narkoosi ajal 

4. Pese hambad, igemed, suulimaskest, keel ja 
hambaproteesid.

5. Eemalda ja jäta koju sõrmused, ketid, 
nabarõngad jne. 

6. Operatsioonipäeva hommikul tohib hambaid 
pesta ja suud loputada (ei tohi vett alla neelata!).

7. Ära kasuta operatsioonipäeva hommikul 
kosmeetikat.

Vahetult enne operatsioonile minekut 
eemalda:
prillid/kontaktläätsed
hambaproteesid

NB! 
Kui kasutad kuulmisaparaati, siis jäta 
see kõrva ka operatsioonile minnes!
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