BIZTONSÁGOS
GYÓGYSZERES
KEZELÉS

 A kórteremben tárolt gyógyszerek nem
csak a tárolási hőmérséklet szempontjából
jelenthetnek problémát, hanem mert
azokhoz illetéktelen személyek is
könnyebben hozzáférnek.

Figyelmébe ajánljuk, ha…

 Az Ön által behozott gyógyszereket
kizárólag az Ön ellátására használják fel.
 Távozása előtt visszakapja a megmaradt,
leadott gyógyszereit.

További információkért látogassa meg honlapunkat:
www.bella-akkreditacio.hu

Kérjük, hogy saját gyógyszerébôl
senki másnak ne adjon, még akkor sem,
ha az Önéhez hasonló tünetei vannak!

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

 ellátását megelőzően gyógyszert,
gyógykészítményt szedett
 jelenlegi ellátásához is magával hozta
rendszeresen vagy alkalmilag használt
gyógyszereit

MIT TEHET ANNAK ÉRDEKÉBEN,
HOGY BIZTONSÁGOSABBÁ TEGYE
GYÓGYSZERES KEZELÉSÉT?
Felvételekor saját érdekében tájékoztassa kezelőorvosát az Ön által használt gyógyszerekről,
gyógyszernek nem minősülő készítményekről. Ehhez javasoljuk, hogy otthon írja össze,
milyen gyógyszereket szed, vagy vigye magával
a szedett gyógyszerek dobozait.
Amennyiben listát készít a szedett gyógyszerekről, feltétlenül jegyezze fel a következőket:
– rendszeresen alkalmazott gyógyszereit
(beleértve a fogamzásgátlókat,
kenőcsöket is)
– a gyógyszer dobozán a gyógyszer neve
melletti, jelentéktelennek tűnő kiegészítő
jelzéseket (pl. R, V, SR, UNO)
– a gyógyszer hatóanyag tartalmát –
(legtöbbször számmal és „mg” vagy „NE”
jelöléssel van feltüntetve a csomagoláson)
– a gyógyszer alkalmazási rendjét – mikor,
milyen formában, milyen mennyiséget
– alkalmilag, időszakosan használt
gyógyszereket (pl. fájdalomcsillapítók,
allergia elleni szerek)
– minden gyógyszernek nem minősülő
készítményt (pl. étrend-kiegészítők,
vitaminok, homeopátiás szerek).

 Amennyiben a kórházba magával hozta
jelenleg szedett gyógyszereit, kérjük, adja
át azokat a kórházi ellátóknak.

MIÉRT ÉRDEMES ÁTADNIA
SAJÁT GYÓGYSZEREIT?

 Amennyiben tudomása van arról, hogy Ön
gyógyszer-, vagy jódérzékeny, mindenképpen jelezze kezelőorvosának.

 Amennyiben behozza és átadja otthoni
gyógyszereit, az teljes mértékben biztosíthatja, hogy az Ön által megszokott és
változatlanul szükséges terápiát maradéktalanul, késedelem nélkül folytassák.

 Azonnal jelezze ellátóinak, ha gyógyszer
beadást követően rosszullét lép fel Önnél.

MIÉRT FONTOS TÁJÉKOZTATNIA
ELLÁTÓIT?
 Kórházi orvosai aktuális állapotának figyelembe vételével megváltoztathatják eddigi
gyógyszereit, azok adagját, vagy az alkalmazás módját.
 Az ápoló személyzet az aktuális rendelésnek
megfelelően adagolja és adja be az Ön
számára szükséges gyógyszereket.
 Ha Ön a korábbi utasítások szerint az át nem
adott gyógyszereket is beszedi kórházi
ellátása során, amelyekről kezelőorvosai
nem tudnak, az az egészségére nézve súlyos
következményekkel járhat.
 A speciálisan Ön számára beszerzett szerek
adagolása is csak abban az esetben biztonságos, ha az a kezelő személyzet pontos utasításai és adagolása alapján történik.

 Amennyiben a kórház nem rendelkezik
ugyanolyan gyógyszerkészítménnyel,
amelyet Ön régóta szed, lehetséges, hogy
azonos hatóanyagú, de más készítményt
tudnak csak biztosítani a már megszokott
helyett.
 Ha átadott gyógyszerei közül valamelyiket
a kezelőorvosok szükségtelennek ítélik,
azt az Ön tájékoztatásával, beleegyezésével
a kórházban megsemmisítik, így Önnek
nem kell foglalkoznia a „veszélyes
hulladék” otthonából való eltávolításával.
 Kórházi tartózkodása idején a leadott
gyógyszereit az azokra vonatkozó előírások
figyelembe vételével, jól elkülönítve, az Ön
nevének feltüntetésével tárolják. A hűtést
igénylő gyógyszereit hűtőszekrényben
helyezik el.

