HAIGLAST LAHKUMINE
Haiglast väljakirjutamine toimub kell 10.00−12.00. Haiglast lahkudes saate
soovi korral kaasa väljavõtte haigusloost ja muud vajalikud dokumendid.
Haiglast lahkumisel teavitage valveõde. Palun ärge lahkuge osakonnast
veenikanüüli, vahetamata haavaplaastri vms-ga.

PARKIMINE
Parkimine on ööpäevaringselt tasuta järgmistes parklates:
 N. Lunini tänava biomeedikumi poolne parkla,
 Maarjamõisa haigla (L. Puusepa 8) küljele jääv parkla, millesse
sissesõit on N. Lunini põik tänavalt,
 L. Puusepa 6 ja L.
Puusepa 2 taga.
Parkimine on tasuline (EP
06.0018.00, 1h tasuta tähistatud
parkimisaja alguse korral)
järgmistes parklates:
 L. Puusepa tänavapoolne
sissepääsu ümbrus,
 N. Lunini tänavapoolne
sissepääsu ümbrus,
 EMO ees asuv parkla,
 L. Puusepa 6 ees.

KIRURGILISE ONKOLOOGIA
OSAKOND
L. Puusepa 8, Tartu
K-korpus, 6. korrus

Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgilise onkoloogia
osakond tegeleb kasvajaliste haiguste
kirurgilise raviga.

Telefoninumbrid:

LISAINFO
Hematoloogia-onkoloogia kliiniku kodulehelt (www.kliinikum.ee/ho/)
leiate lisainfot kliiniku osakondade ja töötajate, arstide vastuvõtuaegade,
hematoloogiliste ja onkoloogiliste haiguste jm kohta.

Märkused:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Koostatud 2016

Valveõde
tel 7 319 839
Intensiiravipalat tel 7 319 825
Sekretär
tel 7 319 828

HAIGLASSE TULEK
Lp patsient!
Ootame Teid ravile ___. ________ 20..… ajavahemikul 12.0013.00.
Argipäevadel soovitame haiglasse sisenemiseks kasutada N.Lunini
tänavapoolset peasissepääsu, kust on mugav suunduda seal asuvasse
registratuuri (E–R 07.00–18.00). Pühapäeval haiglasse tulles kasutage
palun haigla L. Puusepa tänava poolsest registratuuri (09.00–15.00).
Võtke palun numbriautomaadist järjekorranumber ning seejärel pöörduge
registratuuri, kus vormistatakse Teie saabumine. Üleriideid riidehoidu
andma ei pea. Te saate need paigutada osakonnas lukustatavasse kappi.
Pärast haiglasse sisseregistreerimist minge palun osakonda ja andke oma
saabumisest õdedele teada.
Kui Teil on küsimusi või Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal haiglasse
tulla, palun teavitage telefoni teel valveõde või sekretäri (tööpäeviti
08.00−16.00).
Haiglasse tulles võtke kaasa
 pass/ID kaart,
 isiklikud hügieenitarbed,
 vahetusjalanõud ja soovi korral vahetusriided (haiglas viibimise
ajal tagame Teile haigla riided),
 vajaminevad abivahendid,
 igapäevaselt tarvitatavad ravimid originaalpakendis.
Kaasavõetud esemed mahutage võimalikult väikesesse kotti.
Haiglasse tuleku eelsel päeval käige saunas või duši all ning
korrastage sõrme- ja varbaküüned.

OPERATSIOONIKS ETTEVALMISTUS
 Informeerige õde ja raviarsti kõigist ägedatest haigustest, krooniliste
haiguste ägenemistest, põletikulistest protsessidest ja allergiatest.
 Teavitage osakonna õde ja raviarsti kõigist ravimitest, mida tarvitate.
 Operatsioonieelsel päeval peate täitma ja allkirjastama mõned
dokumendid (operatsiooniks nõusoleku leht, anesteesiaeelne
küsitlusleht).
 Operatsioonieelsel päeval tehakse Teile vajalikud uuringud
(vereanalüüsid, vererõhu mõõtmine, vajadusel EKG jms).
 Operatsioonipäeva hommikul tehakse vajalikud ettevalmistused

(operatsiooni piirkonna raseerimine jms).
 Operatsioonile minnes tuleb Teil eemaldada lahtised hambaproteesid,
käekell ja ehted.

MUU INFO
Isiklike asjade hoiustamine
Palume mitte kaasa võtta suurt rahasummat ega väärisesemeid, sh
ehteid. Kui Teil on siiski kaasas väärisesemeid, raha, dokumente vms,
palume need anda osakonna õele seifi hoiule.

Tähelepanu!
Kliinikum on suitsuvaba haigla. Suitsetamine on kliinikumi ruumides ja
territooriumil 30 meetri raadiuses keelatud. Kui suitsetamisest
loobumine pole olnud võimalik, soovitame haiglasoleku perioodil
kasutada nikotiinplaastreid. Haiglas ei tohi tarbida alkohoolseid jooke.

Patsiendi külastamine
Soovitatav külastusaeg: E−R 14.00–19.00, L−P 10.00–19.00.
Külastajatel palume üleriided jätta riidehoidu ning osakonda sisenedes
kasutada kaitsesusse (saadaval osakonna ukse juures). Hematoloogiaonkoloogia kliiniku patsientidele ei ole lubatud tuua palatisse lilli.
Omaksed saavad Teiega vajadusel kontakti võtta valveõe telefonil,
soovitavalt pärast lõunat.

Voodipäevatasu
Tartu Ülikooli Kliinikumis on voodipäevatasu 2.50 €. Tasu tuleb maksta
maksimaalselt kümne haiglaravil oldud päeva eest, seega kokku mitte
enam kui 25 €. Maksta saab sularahas, kaardimaksena või
pangaülekandega 7 päeva jooksul arvel näidatud kontole. Täpsemat
informatsiooni küsige osakonna personali käest.

Ettepanekute, kaebuste ja tänuavaldusete esitamine
Kliinikumi teenuste kohta saab esitada ettepanekuid, kaebusi ja
tänuavaldusi elektrooniliselt kliinikumi kodulehel või paberkandjal
kasutades selleks ettenähtud blankette. Osakonnas täidetud blanketid
asetage kaebuste ja ettepanekute kasti. Kõigile vormikohastele
avaldustele vastatakse soovi korral 10 tööpäeva jooksul.

