55

Oddelek za
kardiovaskularno
funkcijsko diagnostiko

38

NAVODILA BOLNIKU ZA PREGLED V KARDIOLOŠKI AMBULANTI
SPOŠTOVANI!
Vaš zdravnik vas je napotil na pregled v kardiološko ambulanto, zato vas prosimo, da pri
tem upoštevate naslednja navodila.
Za pregled potrebujete napotnico in potrjeno zdravstveno kartico, s katero se boste ob
prihodu v bolnišnico javili v sprejemni pisarni, kjer vas bodo vpisali in napotili v našo
ambulanto.

Prosimo vas, da na pregled pridete tešči.
Zelo pomembno je, da na dan pregleda zjutraj vzamete predpisana
zdravila z vodo.
V primeru, da ste na pregled naročeni v popoldanskem času (po 12. uri), ni potrebno,
da ste tešči.
V kolikor se bo zdravnik odločil, da potrebujete obremenitveno testiranje na kolesu, imejte s
seboj prigrizek ali malico, ker za to preiskavo ni zaželeno, da ste tešči.
Bolnike, ki se zdravite zaradi sladkorne bolezni, prosimo, da nas o tem seznanite, ko se
naročate na pregled (tako vam bomo dali jutranji termin). Na pregled pridite tešči, s seboj
prinesite inzulin oz. predpisana zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni in malico.
Zaradi lažje obravnave vas prosimo, da s seboj prinesete svojo zdravstveno dokumentacijo,
ki se nanaša na vaše morebitne predhodne preiskave in preglede.
Zdravnik se pri pregledu lahko odloči za več preiskav in zato boste v naši ustanovi ostali več
ur. Vendar boste vse ali vsaj večino preiskav opravili v istem dnevu.
Na pregled ste naročeni ob določeni uri, zato vas prosimo, da se je držite. V primeru, da na
pregled ne morete priti, nas, prosimo, o tem obvestite. Tako boste odstopili mesto drugemu
bolniku, vam pa bomo dali nov termin.
Na kardiološki pregled ste naročeni:
pri …………………………………………
dne ………………………… ob …………
V primeru nejasnosti in dodatnih vprašanj nas, prosimo, pokličite na tel. št. (04) 25 69 398
ali (04) 25 69 399 vsak delovni dan med 12. in 15. uro.
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