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Bine aţi venit
Sunteţi bineveniţi la Spitalul Beaumont. Sperăm ca, prin acest ghid, să
puteţi afla despre servicii şi resurse disponibile pentru dumneavoastră şi
vizitatorii dumneavoastră.
Oferim o gamă largă de servicii clinice şi de specialitate şi avem o reputaţie
excelentă în furnizarea unei îngrijiri de înaltă calitate. În timpul şederii
dumneavoastră, vă vom trata ca un individ şi vom avea în vedere nevoile
dumneavoastră, fără a ţine cont de gen, statut, rasă sau vârstă.
Încercăm să facem spitalul sigur şi ospitalier, şi adoptăm un mediu de
demnitate şi respect pentru toţi pacienţii şi pentru întreg personalul.
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de ajutor pe parcursul şederii
dumneavoastră, vă rugăm întrebaţi pe un membru din personal, care va fi
bucuros să vă ajute.

Limbi pentru Broşura Pacientului
Pentru a vă ajuta să facem faţă nevoilor comunităţii noastre diverse de
pacienţi, publicăm această Broşură a Pacientului în mai multe limbi. Vă
rugăm întrebaţi la Triaj dacă această Broşură a Pacientului este
disponibilă în limba dumneavoastră. Telefon (01) 809 2530.
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Ajutor pentru internare

Procesul de internare este o parte integrală a tratamentului şi
supravegherii. Scopul nostru este să lucrăm cu dumneavoastră, cu familia
şi prietenii dumneavoastră, să vă înţelegem nevoile şi să vă ajutăm să vă
instalaţi confortabil cât mai repede cu putinţă.

Pregătiri pentru internare
Pacienţii sunt admişi la spitalul Beaumont fie printr-o admitere electivă
(pre-aranjată), fie printr-o admitere de urgenţă prin Departamentul de
Urgenţă sau Policlinică.
Dacă sunteţi un pacient electiv, trebuie să contactaţi spitalul înainte de a
pleca de acasă, pentru a vă asigura că toate aranjamentele au fost făcute
şi pentru a vă fi confirmată disponibilitatea unui pat. Numerele de
contact sunt:
De Luni până Vineri 9.00am-5.00pm
Internări neurochirurgie/neurologie: (01)809 2411
Internări renale: (01) 809 2988
ORL: (01) 809 2925
Urologie/Chirurgie generală: (01) 809 2214 sau 809 2295
Dacă nu sunteţi sigur, contactaţi: (01) 809 2944
•

După 5pm, în zilele de sâmbătă şi duminică şi la sărbătorile legale,
vă rugăm să sunaţi la numărul (01) 809 2944 pentru toate internările.

După ce v-a fost confirmat patul, sunteţi rugat să anunţaţi Oficiul de
înregistrare a internărilor. Pentru a ajunge la internări,intraţi în spital
pe Uşa Principală şi faceţi prima la dreapta (vedeţi harta de la pag 2).
Personalul de la oficiul de înregistrări va înregistra internarea
dumneavoastră şi vă va ajuta să completaţi documentele necesare.
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Asigurare Medicală
În ziua internării, vă rugăm să aduceţi următoarele:
• Cardul Medical, pentru a include numărul şi data ultimei verificări
• Numărul asigurării medicale
• Numărul Garda Medical Aid
• Numărul şi schema E.S.B.
• Numărul P.P.S. (pentru persoanele non-UE)
• orice alte detalii relevante despre asigurare
O taxă guvernamentală zilnică este percepută pentru primele 10 zile de internare
dintr-un interval de 12 luni. O factură va fi eliberată în ziua externării. Posesorii
unui Card Medical sunt scutiţi de această taxă.
Toţi pacienţii, publici şi privaţi, vor fi rugaţi să completeze şi să semneze
formularele relevante. Acest lucru permite spitalului să taxeze direct
asiguratorii medicali, din partea dumneavoastră, dacă sunteţi de acord.
Vă rugăm luaţi la cunoştinţă că un pacient care a fost consultat de medicul
său în particular sau este transferat de la un spital particular, rămâne în
continuare un pacient privat.

Cererile pentru Camere separate
Pacienţii particulari pot cere acomodare privată/semi-privată prin
Oficiul de înregistrare a internărilor sau prin consultarea directorului
secţiei de care aparţin. Un pacient particular instalat temporar într-un
pat public va fi transferat în rezerva potrivită în cel mai scurt timp cu
putinţă.
Ce să aduceţi cu
dumneavoastră

Ce să nu aduceţi cu
dumneavoastră

o Informaţii cu privire la
personală şi medicală (vezi mai
sus)asigurarea

o obiecte valoroase

o Pijamale

o Bijuterii

o Halat de noapte

o Prea multe haine (veţi avea un
dulăpior şi un şifonier, dar spaţiul
este limitat)
o Bani (cu excepţia unei mici sume)

o Papuci
o Lenjerie
o Articole de toaletă (pastă de
dinţi, pieptene, aparat de ras,
prosop, burete, etc)

o Echipament electric, precum
radiourile (aveţi nevoie de aprobarea
personalului de întreţinere)
Vă rugăm să vă luaţi în considerare
politica noastră de păstrare a
bunurilor (întrebaţi orice membru de
personal pentru asistenţă)

o Medicaţie pe termen lung
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Din moment ce spitalul nu poate asigura servicii de spălătorie personală,
vă rugăm să faceţi aranjamentele potrivite cu prietenii sau cu familia
dumneavoastră. Din motive de sănătate şi igienă, vă rugăm să nu aduceţi
mâncare la spital.

Internările de zi pentru fiecare secţie
Secţiile de zi (precum Endoscopie, Cardiologie şi Oncologie) au
programări specifice internărilor lor elective şi veţi fi îndrumat spre una
din aceste secţii înainte de internare.

Transferuri de paturi şi de secţii
Din cauza cererilor de a asigura cea mai bună îngrijire medicală şi
asistenţă tuturor pacienţilor, ar putea fi necesar transferul pacienţilor
dintr-o parte în alta a secţiei sau în alte secţii sau la spitalul St. Joseph,
Raheny. În timp ce fiecare efort va fi făcut pentru a menţine transferul
pacienţilor la un minimum, v-am fi recunoscători pentru cooperarea
dumneavoastră deplină în cazul în care vi s-ar cere să vă mutaţi.

Cazarea rudelor
Este disponibilă cazarea pe timp de noapte în secţia de copii pentru
părinţi sau în unitatea de părinţi a spitalului St Raphael, pentru copiii
aflaţi în stare critică.
Cazarea limitată IKA pe timp de noapte este disponibilă la Hotelul
Asociaţiei Irish Kidnez pentru pacienţii bolnavi renal/pacienţii care
urmează a fi supuşi unui transplant renal. În anumite circumstanţe,
cazarea este oferită familiilor pacienţilor bolnavi la ICU

Cazări B&B
O listă de cazare B&B în apropierea spitalului Beaumont este disponibilă
la Surorile Ward/personalul răspunzător sau de la Recepţie. Vă rugăm
luaţi la cunoştinţă faptul că spitalul Beaumont nu îşi asumă răspunderea
pentru standardele acomodării.
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Îngrijirea dumneavoastră în secţie
După ce sunteţi internat, veţi fi adus într-o secţie sau clinică.
Această secţiune descrie ce aşteptări puteţi avea pe parcursul
şederii
dumneavoastră
într-o
secţie,
unde
echipa
dumneavoastră de îngrijire vă va asigura cel mai bun
tratament.
Echipa dumneavoastră de îngrijire
După sosirea dumneavoastră în secţie, o asistentă vă va ajuta
să vă instalaţi şi un doctor vă va completa istoricul medical.
Veţi primi, de asemenea, o broşură informativă ce conţine date
despre îngrijirea dumneavoastră în secţia respectivă. Sunteţi
liber să adresaţi orice întrebare doctorului sau asistentei
dumneavoastră.
Pe parcursul şederii dumneavoastră, echipa dumneavoastră de îngrijire
poate consta în:
•
•
•
•

•

Asistenta de serviciu, care vă îngrijeşte
Şeful asistentelor, care este responsabil pentru conducerea secţiei
şi tratamentul clinic de îngrijire al secţiei
Profesionalişti colaboratori – fizioterapeuţi, terapeuţi, voluntari,
logopezi, care vă vor ajuta la nevoie
Supraveghetorul dumneavoastră, medicul responsabil de
tratamentul dumneavoastră cât timp sunteţi internat.
Supraveghetorul dumneavoastră va urmări evoluţia dumneavoastră
şi va stabili data externării
Echipa dumneavoastră medicală, care vă va trata sub supervizarea
supraveghetorului

Pentru a identifica membrii echipei dumneavoastră, consultaţi pagina 8.

Dietă
La internare, veţi fi întrebat în legătură cu necesităţile dumneavoastră
alimentare. O dată ce aţi ajuns în secţia dumneavoastră, vi se va oferi
un meniu zilnic. Cu toate acestea, unii pacienţi pot avea nevoie de un
regim special. În general, micul dejun este servit la ora 8:00am, prânzul
la ora 12.30pm şi ceaiul/cina între 4.30pm-5.00pm. Din motive de
sănătate şi de igienă, nu aduceţi mâncare în spital.
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Lăsaţi un membru de personal să vă însoţească în plimbarea prin spital.
Mai jos sunt descrise metodele prin care puteţi recunoaşte membrii de
personal cu care puteţi intra în contact pe parcursul şederii
dumneavoastră într-o anumită secţie.

1.

2.

6.

7.

11.

3.

8.

12.

5.

9.

13.

1

Staff ID Badge

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doctor/Medical
Dietician
Emergency Department
Theatre / Radiologist
Ward Sister
Nurse Specialist
Staff Nurse
Student Nurse
Physio / Occupational / Speech
Therapists
Porter
Catering
Health Carer
Household
Cleaner

11
12
13
14
15

4.

10.

14.

15.

Ecuson de identificare a
personalului
Doctor/Medic
Dietetician
Departament Urgenţă
Teatru/ Radiologist
Asistenta secţiei
Nurse Specialist
Asistentă de personal
Fizio/logo specialişti
Portar
Catering
Curăţenie Îngrijire
Rezident
Curăţător
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Telefoane mobile
Dacă vreo persoană doreşte să vă sune, trebuie să apeleze direct secţia de
care aparţineţi. Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă de faptul că apelurile
către secţii ar putea să deranjeze o asistentă de la îngrijirea unui pacient.
Pentru informaţii cu privire la telefonul public, vă rugăm consultaţi
secţiunea Servicii a aceste broşuri. Telefoanele mobile sunt permise doar
în zone speciale (vedeţi pagina 13)

Reprezentanţii pacienţilor
Reprezentanţii pacienţilor sunt disponibili pentru a investiga plângerile şi
pentru a oferi informaţii şi suport. Ei vă vor ajuta să rezolvaţi dificultăţile
care ar putea apărea în legătură cu serviciile Spitalului. Telefon: (01) 809
3234.
Orar: Luni-Vineri: 8.00am-8.00pm
2.00pm

Sâmbătă-Duminică: 10.00am-

Comentarii şi preocupări
Sperăm ca şederea dumneavoastră să fie cât mai confortabilă cu putinţă.
Opinia dumneavoastră privind şederea la Beaumont este importantă
pentru noi, fie că este vorba de laude, sugestii sau puncte slabe.
Dacă aveţi vreo nelămurire sau plângere, vă rugăm să vorbiţi cu un
membru de personal al clinicii, secţiei sau departamentului în care aţi
identificat problema. Fiecare efort va fi făcut pentru a rezolva problema
dumneavoastră şi, unde posibil, să ia măsuri pentru soluţiona
neregularităţile. Dacă problema rezolvată nu vă satisface, veţi fi intra în
legătură cu Oficiul de Reprezentare al Pacienţilor.

Dreptul dumneavoastră la informare
Informaţiile personale sunt cuprinse în dosarul dumneavoastră medical.
Aveţi dreptul să consultaţi şi să revizuiţi aceste informaţii. Vă rugăm să
apelaţi (01) 809 2873, Serviciul de Rutină, pentru mai multe detalii. Dacă
dintr-un motiv oarecare cererea dumneavoastră nu poate fi aprobată, veţi
fi anunţat şi puteţi să contactaţi Departamentul de Libertate la Informare,
la numărul (01) 809 2866.

Dreptul dumneavoastră la confidenţialitate
Cât timp sunteţi în spital, datele dumneavoastră vor fi disponibile unui
număr mare de medici, asistente, membrii ai administraţiei. Prin Politica
Spitalului, tuturor membrilor Spitalului Beaumont le este cerut să
respecte confidenţialitatea datelor dumneavoastră. Dacă aveţi vreo
nelămurire cu privire la acest lucru, puteţi contacta Oficiul de
Reprezentare al Pacienţilor, la numărul (01) 809 3234.

9

Manual de Instrucţiuni pentru Pacientul Spitalului Beaumont

Vizitatori
Vizitatorii sunt o parte importantă din viaţa unui pacient. Cu toate
acestea, bunăstarea pacientului trebuie să fie întotdeauna pe primul loc.
Uneori pot fi impuse restricţii pentru a asigura cel mai bun tratament al
pacientului.
•

Orele de vizită trebuie respectate. Vă rugăm consultaţi orele de
mai jos.
Ore de vizită
Luni-Sâmbătă
8.30pm
Duminică şi sărbătorile legale

1.00pm-4.00pm şi 5.30pm1.00pm-8.30pm

Nu este permisă nicio vizită înainte de ora 1.00pm.
Toţi vizitatorii trebuie să plece până la ora 8.30pm.
Aranjamente locale la nivel de secţie pot să modifice aceste ore de
vizită.
Vă rugăm să luaţi legătura cu secţia respectivă înainte de efectuarea
vizitei, pentru a confirma orarul de vizite.

•
•
•
•
•
•

Copiii sub 12 ani nu au voie să efectueze vizite decât dacă asistenta
secţiei a acordat o permisiune speciala.
Vizitatorii nu au voie să aducă alcool pacienţilor.
Este interzis fumatul în spital.
Vă rugăm să nu efectuaţi vizite dacă sunteţi răcit, aveţi gripă,
diaree, vomă sau alte infecţii.
Vă rugăm să vă spălaţi pe mâini înainte de intra şi de a părăsi
spitalul şi înainte de a intra în secţie. Săpun lichid este amplasat în
interiorul spitalului.
Restricţii suplimentare pot fi puse în aplicare (de exemplu, în cazul
izbucnirii unor boli infecţioase)
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Pregătirea pentru externare

După ce aţi fost informat cu privire la externarea dumneavoastră,
asiguraţi-vă că:
•

•
•
•

S-au luat măsurile necesare pentru plecarea acasă în dimineaţa
externării (înainte de 11.00am). Vă rugăm să înţelegeţi că patul
dumneavoastră ar putea fi cerut pentru un pacient care aşteaptă la
Departamentul de Urgenţe.
Toate lucrurile de valoare care au fost păstrate în seif vă sunt
returnate.
Un certificat medical este furnizat, dacă este cazul.
Aveţi reţete pentru orice medicament prescris de doctori la externare.

Îngrijire post-operatorie va fi planificată în conformitate cu nevoile
dumneavoastră.
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Siguranţa: Responsabilitatea Fiecăruia

Vă rugăm să contribuiţi la menţinerea spitalul Beaumont un loc sigur,
curat, potrivit vizitelor şi vindecării.

Politica privind fumatul
În conformitate cu legislaţia curentă, fumatul este interzis în toate
zonele aparţinând Spitalului Beaumont. Pentru mai multe informaţii,
citiţi broşura informativă cu privire la fumat disponibilă în fiecare secţie.
Un “Serviciu de Sprijin pentru a renunţa la fumat” este disponibil la
cerere prin Departamentul de promovare a sănătăţii, apelând interior
2941.
În ceea ce priveşte politica spitalului, vă rugăm să nu fumaţi în
afara ieşirilor din spital
În afara intrării principale în spital există un loc special amenajat pentru
pacienţii şi vizitatorii care doresc să fumeze.

Siguranţa în caz de incendiu
Dorim să oferim un mediu sigur, ferit de riscul unui incendiu şi să
anunţăm izbucnirea unui incendiu într-o manieră care va minimaliza
efectele sale.
Dacă descoperiţi sau bănuiţi că ar fi un incendiu:
1. Declanşaţi alarma prin activarea celui mai apropiat punct de
urgenţă
2. Informaţi un membru de personal
3. Părăsiţi clădirea pe la cea mai apropiată ieşire
4. Urmaţi instrucţiunile personalului din spital
Dacă auziţi alarme de incendiu:
1. Părăsiţi clădirea pe la cea mai apropiată ieşire de urgenţă.
2. Ascultaţi instrucţiunile personalului din spital.
Nu folosiţi ascensoarele. Nu intraţi din nou în clădire.
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Curăţenie/Igienă
Spitalul Beaumont încearcă să fie constant un loc curat.
Vă rugăm să ne ajutaţi să menţinem acest loc un mediu
curat, atât pentru pacienţi, cât şi pentru personal:
•
•
•
•
•

Spălaţi-vă pe mâini şi folosiţi săpunul lichid înainte şi după
consultarea unui pacient
Nu lăsaţi prosoape sau articole vestimentare pe radiatoare
Nu depozitaţi bunuri (inclusiv valize) pe podea.
Luaţi din baie articolele de toaletă după ce le-aţi folosit
Nu depozitaţi mâncare în sau pe dulapuri decât dacă mâncarea
este în containere închise etanş

Vă mulţumim pentru cooperare. Dacă aveţi vreun
comentariu sau opinie despre igienă, vă rugăm să
contactaţi Coordonatorul de igienă la numărul
(01) 852 8183

Echipament electric
Pacienţii şi vizitatorii nu trebuie să aducă echipament electric în spital fără a avea acordul
personalului de întreţinere

Telefoane mobile

Folosirea telefoanelor mobile şi a staţiilor radio portabile poate dăuna
vieţii pacienţilor şi poate interfera cu celelalte dispozitive medicale.

•
•
•

Semnele dispuse în spital indică locul în care telefoanele mobile nu
pot fi folosite.
Folosirea unei camere/telefoane cu cameră este interzisă în spital.
Spitalul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderea sau furtul
telefoanelor mobile.
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Servicii

Vă rugăm să consultaţi harta de pe prima pagină pentru a localiza aceste
servicii.

Brutărie
O brutărie este amplasată la intrarea principală în spital.
Luni-Vineri: 8.45am-7.30pm Sâmbătă-Duminică:
12.00pm-5.30pm

Restaurant
Un restaurant se află pe culoarul principal.
Luni-Vineri: 8.15am-7.30pm Sâmbătă-Duminică: 11.00am-5.30pm

Magazine / Magazine de suveniruri
Magazinul spitalului şi magazinul de suveniruri sunt
localizate pe culoarul principal.. Luni-Vineri: 8.00am9.00pm
Sâmbătă-Duminică: 9.00am-8.00pm

Bancă şi bancomat
Un oficiu al Băncii din Irlanda este amplasat pe culoarul principal. Un
bancomat este situat în imediata apropiere a băncii.
Luni-Vineri: 10.00am-12.30pm şi 1.30pm-4.00pm

Serviciu poştal
Scrisorile şi pachetele sunt livrate Secţiilor în fiecare zi. Timbre de
expediere sunt disponibile la magazinul de suveniruri. Scrisorile timbrate
pot fi depuse în cutia de scrisori de pe holul principal. Această poştă
părăseşte spitalul zilnic la ora 3.30pm.

Telefoane (publice)
În spitalul Beaumont se găsesc telefoane publice şi cartele telefonice
pentru a fi folosite de pacienţi şi vizitatori.
Numărul de telefon al Spitalului Beaumont este (01) 809 3000. Dacă tastaţi
809 înainte de linia salonului, apelul primit va merge direct către acel salon.
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Internet

Două puncte de acces Internet se găsesc în sala principală, faţă în faţă
cu Biroul de Securitate. Un punct de acces Internet este în camera de
aşteptare a Unităţii de Urgenţă.

Facilităţi locale
Trei centre comerciale se găsesc în apropiere:
• Centrul comercial Northisde aflat pe strada Oscar Traznor.
• Centrul comercial Omni aflat pe strada Swords
• Centrul comercial Artane Castle pe strada Kilmore
O benzinărie şi câteva magazine mai mici se găsesc în apropierea intrării
principale în spital (pe strada Beaumont). Vă rugăm consultaţi hărţile de la
sfârşitul broşurii pentru mai multe informaţii.
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Servicii speciale
Capela
Capela spitalului funcţionează pe baza unui sistem inter-confesional şi este
echipat corespunzător. Departamentul furnizează un serviciu pastoral
complet de îngrijire pacienţilor şi familiilor acestora. Capela Spitalului este
inter-confesional şi este localizat la parter. Telefon: (01) 809 2815.

Servicii romano-catolice
Preoţi ai Euharistiei distribuie zilnic secţiilor Sfânta Împărtăşanie. Liturghia
este săvârşită zilnic în Capelă. De asemenea, o Capelă mică de Rugăciune se
află în zona circulară a Capelei principale. Orele de liturghie sunt:

Spitalul Beaumont:

Luni-Vineri:
Sâmbătă:
Duminică:

1.00pm
7.30pm
10.00am şi 1.00pm

Spitalul St. Joseph:

Luni, Vineri, Duminică şi Sărbători la 10.30am

Serviciile bisericii irlandeze
Preoţi hirotoniţi şi nehirotoniţi sunt disponibili la anumite perioade.

Servicii metodiste
Preotul metodist poate fi contactat la Departamentul de Capele sau prin
intermediul asistentelor aparţinând fiecărei secţii.

Moschei
Moscheea se află pe culoarul de Servicii Generale, la parter.

Servicii presbiteriene
Preotul presbiterian poate fi contactat la Departamentul de Capele sau prin
intermediul asistentelor aparţinând fiecărei secţii
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Interpreţi/Traducători
Dacă engleza nu este limba pe care o cunoaşteţi cel mai bine şi aveţi
nevoie de ajutor, vă rugăm să contactaţi un membru al personalului
sau al Biroului pentru pacienţi. (01 8093234).

Pentru cei cu probleme de auz
Dacă sunteţi surd sau aveţi probleme cu auzul şi aveţi nevoie de ajutor,
vă rugăm contactaţi un membru al personalului sau al Biroului pentru
pacienţi. (01 8093234).
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Securitate
Oficiul de Protecţie este aproape de intrare, faţă în faţă cu biroul de
Internări. Pentru siguranţa dumneavoastră, Spitalul Beaumont are un
sistem inteligent CÎTV (Circuit închis de televiziune) şi participă la schema
de Supraveghere a Spitalului.
• Dacă aveţi o nelămurire urgentă cu privire la securitate, anunţaţi
personalul sau apelaţi 2110, numărul de la Securitate
• Pentru a vorbi cu Directorul de Securitate sau cu adjunctul său,
apelaţi 2142.
• Pentru întrebări cu privire la parcare, contactaţi oficiul de parcare al
maşinilor.
Sistemul de supraveghere al spitalului.
• Creează un mediu sigur pentru pacienţi, angajaţi şi vizitatori.
• Promovează politica de recunoaştere şi prevenire a infracţiunilor
printre pacienţi, angajaţi şi vizitatori.
• Protejează împotriva furtului şi daunelor.

Pierdut şi găsit
Vă rugăm să returnaţi toate obiectele găsite secţiei dumneavoastră sau
Oficiului de Protecţie. Pentru a identifica un obiect pierdut, contactaţi acest
Oficiu la numărul 2110 sau vizitaţi Oficiul de Protecţie afla faţă în faţă cu
biroul de Internări, lângă intrarea principală.

Parcare
Spaţiile de parcare publică sunt disponibile în parcul de maşini aflat în faţa
Spitalului. Se percepe o taxă pentru folosirea acestor facilităţi. Un tichet de
parcare valabil 24 de ore este disponibil, la cerere şi contracost, la oficiul de
parcare.
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Spitalul St. Joseph, Raheny
Despre Spitalul St. Joseph
Spitalul St Joseph este un spital puternic şi furnizează tratament
medical şi operator pacienţilor internaţi, servicii de îngrijire, fizioterapie
clinică şi servicii de radiologie. De asemenea, spitalul deţine o unitate de
reabilitare. În prezent, Spitalul St Joseph poate caza 69 de pacienţi.
Spitalul St Joseph se află sub conducerea Spitalului Beaumont. Spitalul a
fost iniţial deţinut de către ordinal Surorilor Chambery.
Sperăm ca şederea dumneavoastră în spitalul St Joseph să fie cât mai
confortabilă cu putinţă.

Aranjamente pentru internare
Internarea la spitalul St Joseph se face pe o bază electivă. Ceea ce
înseamnă că data internării dumneavoastră va fi pre-aranjată. De
asemenea, pacienţii pot fi transferaţi de la spitalul Beaumont
Timpul de internare: Duminică 3-4pm şi prin programare în week-end
Pacienţii care au trebuie să părăsească spitalul pe durata şederii lor
trebuie să obţină permisiunea de la medicul sau asistenta
răspunzătoare.
Pe durata şederii dumneavoastră la spitalul St Joseph, câteva dintre testele
dumneavoastră vor fi realizate in spitalul Beaumont. De asemenea, în
anumite circumstanţe, aţi putea fi transferat la spitalul Beaumont pentru a
vă continua tratamentul şi, de asemenea, aţi putea fi transferat de la
spitalul Beaumont la spitalul St Joseph pentru tratamentul în desfăşurare.
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Secţii

Această secţiune furnizează informaţii esenţiale despre fiecare secţie. Mai
multe informatţii sunt disponibile la recepţia spitalului St. Joseph.

Unitatea 1 Chirurgie
localizată la parter, această unitate are 16 paturi şi 10 paturi de zi. Este
o unitate operatorie ce oferă chirurgie de urgenţă şi pacienţilor internaţi
Telefon: (01) 877 4916.

Secţia de zi
Secţia de zi are şase paturi de zi pentru procedurile chirurgicale zilnice.
Telefon: (01) 877 4947

Unitatea 2 Medicală
Sunt 19 paturi în unitatea medicală şi este amplasată la primul etaj.
Pentru acces este disponibil un lift. Telefon: (01) 877 4915

Unitatea de reabilitare
Această unitate este localizată la primul etaj şi este specializată în
tratarea pacienţilor care necesită o perioadă de reabilitare. Are 18
paturi. Telefo : (01) 877 4914
Alte facilităţi includ Departamentul de Fizioterapie Clinică, Teatru, Raze X,
Ultrasunete şi EKG
Avem nevoie de cooperarea dumneavostră în eliberarea camerei între
9.00 am şi 10.30 am în ziua externării
Dacă aveţi probleme la externare, vă recomandăm să:
•
•
•

Contactaţi spitalul St. Joseph şi să luaţi legătura cu asistentele
Contactaţi G.P. dumneavoastră sau
Mergeţi la secţia de urgenţe şi accidente a spitalului dumneavoastră
local
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Vizitatori

Perioada de vizitare este considerată o parte importantă a vieţii
pacientului. Cu toate acestea, pacienţii necesită şi un timp de
odihnă. În consecinţă, vă rugăm să păstraţi un nivel redus de
zgomot, să respectaţi intimitatea şi să limitaţi folosirea telefoanelor
mobile.
Orar zilnic de vizitare
2.00pm-4.00pm şi 7.00-9.00pm
Este interzisă vizitarea în timpul prânzului (12.00pm-1.00pm) şi în
timpul cinei (5.00pm-6.00pm).
Cazarea vizitatorilor
Din moment ce nu există facilităţi pentru cazarea pe timp de noapte
a rudelor, la Recepţie este disponibilă o listă de hoteluri locale care
oferă cazare.

Siguranţă
Vă rugăm să contribuiţi la menţinerea Spitalului St. Joseph un
spaţiu adecvat pentru vindecare, vizitare şi lucru.

Politica privind fumatul
Fumatul este stric interzis în incinta Spitalului St. Joseph. Un
spaţiu special amenajat pentru fumat se află în afara intrării
principale în spital.

Siguranţa în caz de incendiu
Spitalul St. Joseph are un sistem de detectare a fumului/incendiilor.
În cazul unui incendiu, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile
personalului spitalului.

21

Manual de Instrucţiuni pentru Pacientul Spitalului Beaumont

Curăţenie / Igienă
Vă rugăm să ne ajutaţi să menţinem un mediu curat, sănătos pentru
pacienţi şi personal:
•
•
•
•
•

Spălaţi-vă pe mâini şi folosiţi săpunul lichid
înainte şi după consultarea unui pacient
Nu plasaţi prosoape sau articole vestimentare pe radiatoare
Nu depozitaţi bunuri (inclusiv valize) pe podea.
Luaţi din baie articolele de toaletă din baie după ce le-aţi folosit
Nu depozitaţi mâncare în sau pe
dulapuri decât dacă mâncarea este în
containere închise etanş

Dacă aveţi vreun comentariu sau opinie despre
igienă, vă rugăm să contactaţi Coordonatorul de
igienă la numărul (01) 852 8183

Servicii
Mâncare / Băutură
Maşini automate de mâncare sunt disponibile pentru produse de cofetărie
şi băuturi nealcoolice.

Acces pentru scaune cu rotile
Spitalul St. Joseph permite accesul scaunelor cu rotile şi are un lift
accesibil acestora. De asemenea, există locuri de parcare special
amenajate la intrarea în spital pentru persoanele cu dizabilităţi.

Parcare
Există locuri de parcare în curtea spitalului pentru pacienţi şi vizitatori.
Maşinile sunt parcate pe răspunderea proprietarului.
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Cum să ajungi la spitalul St. Joseph
Localizare
Spitalul St. Joseph este situat în partea de nord a oraşului Dublin. Este
localizat pe strada Springdale, Raheny, care este la aproximativ 12 km
de centrul oraşului. Este accesibil câtorva trasee cu autobuzul
O hartă detaliată este la pagina 28 a acestei broşuri.

Transport
Autobuze: 17A, 29A, 31, 31A, 32, 32A, 42A. Aceste autobuze pornesc
de la Eden Quaz, iar timpul estimate de sosire în localitatea Rahenz este
de 20 de minute
Trenuri: Luaţi Dart spre Rahenz. Dacă mergeţi pe jos, ieşiţi din staţia
Dart şi luaţi-o la stânga. Apoi, mergeţi prima la stânga şi mergeţi pentru
aproximativ 5 minute. Veţi vedea spitalul St. Joseph pe stânga.
Dacă nu sunteţi sigur de drum, vă rugăm contactaţi spitalul St.
Joseph pentru îndrumări.
a oraşului Dublin, aproape de M50 şi de aeroportul Dublin.
Hărţi detaliate sunt disponibile pe spatele acestei broşuri.
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Fundaţia Beaumont
Fundaţia spitalului Beaumont este înregistrată drept o fundaţie
caritabilă şi reprezintă corpul principal pentru strângerea de fonduri a
spitalului Beaumont. Doreşte să inspire şi să încurajeze strângerile de
fonduri şi suportul financiar din partea comunităţii pentru a promova
îngrijriea excepţională a pacientului la spitalul Beaumont.
Pentru mai multe detalii puteţi vizita site-ul fundaţiei.
www.bhf.ie
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Hărţi şi îndrumări
Transport
Autobuz
Următoarele autobuze deservesc Spitalul Beaumont:
16:

Via O'Connell St. Până la Beaumont Rd.

16A: Via O'Connell St. Până la Beaumont Rd.
17A:

Din Finglas la centrul comercial Northside (15 min de emrs pe jos).

20B:

Din Eden Quay (se schimbă) la intrarea principală a spitalului Beaumont
(10 min de mers pe jos).

27:

Din Talbot St. La centrul comercial Northside (10 min de mers pe jos).

27B:

Din Eden Quay la spitalul Beaumont .

42A: Unele 42A ajung la Beaumont Hospital din strada Lower Abbey
(aporximativ un autobut pe oră).
104: De la garajul de autobuze Clontarf la Spitalul Beaumont, Omni Park
Shopping Centre şi apoi la Spitalul Cappagh.

Orarele autobuzelor sunt disponibile la Recepţie, aproape de intrarea
principală a spitalului.
De asemenea, consultaţi www.dublinbus.ie pentru mai multe informaţii.
Taxi
O staţie de taxi este disponibilă în faţa spitalului.

Hărţi
Hărţi la paginile 26,27,& 28
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De la aeroportul Dublin cu autobuzul: Autobuzul 16A opreşte pe
strada Beaumont, lângă Foayerul Casei Beaumont. De aici, mergeţi
5 minute pe jos până la intrarea principală în spital.
Vă rugăm consultaţi www.dublinbus.ie pentru trasee actualizate
ale autobuzelor.
De la aeroportul Dublin cu maşina: Mergeţi pe M1 spre sud. La ieşirea
din Cookclock, faceţi la stânga pe strada Cooklock. Apoi, faceţi dreapta
pe strada Kilmore (în sens opus faţă de Centrul Comercial Northside). Vă
rugăm să consultaţi hărţile din această broşură pentru mai multe
îndrumări.
Staţia de tren Cannolly: Autobuzul 27B merge la Spitalul Beaumont.
Staţia autobuzului 27B este situată vis-a-vis de staţia de tren Connolly.
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