Vælkomin á

Suðuroyar
Sjúkrahús

Sjúkrahúsið tlf. nr.

34 33 00

(umstilling til allar deildir)

Sjúklinga telefon: (gangurin)
eftir avtalu við sjúkrarøktarfrøðingar

37 21 70
37 11 88

Varastjóri:

Gunnbjørg Guttesen

Deildarsjúkrarøktarfrøðingur:

Sonny Ellendersen

Vælkomin á Suðuroyar Sjúkrahús
Í hesum faldara finnur tú hentar upplýsingar um tey
praktisku viðurskiftini á Suðuroyar Sjúkrahúsi.
Tá tú kemur á sjúkrahúsið, skalt tú venda tær til ein av
sjúkrarøktarfrøðingunum, ið sigur tær, hvørjari stovu tú
skalt liggja á, tað kann tó koma fyri, at tú verður
flutt/fluttur á aðra stovu, meðan tú ert innløgd/innlagdur.
Sjúkrarøktarfrøðingurin greiðir tær frá, hvat fer at henda
fyrstu dagarnar, tú ert á sjúkrahúsinum.
Á deildini starvast sjúkrarøktarfrøðingar, sjúkrahjálparar og
heilsurøktarar, ið veita sjúkrarøkt og vegleiða teg um
livihátt og fyribyrgjan í samband við sjúku og heilsu.
Vit, ið starvast á Suðuroyar Sjúkrahúsi, gera okkara besta,
fyri at tú skalt kenna teg væl, ta tíð tú ert her, og ynskja
tær góðan betring.

Persónligir upplýsingar
Allir persónligir upplýsingar verða viðgjørdir undir
skipaðum viðurskiftum sí www.ssh.fo um THS-skipanina.
Tá tú verður innløgd/innlagdur skalt tú upplýsa avvarðandi,
ið sjúkrahúsið kann tosa við um persónlig viðurskifti, um tú
ikki ert før/ur fyri tí sjálv/ur.
Um tú ikki ert før/ur fyri at greiða tínum nærmastu frá um
støðuna, er best at so fá sum møguligt ringa og spyrja, men
heldur tosa sínamillum.
Tú og avvarðandi kunnu altíð biðja um at koma á tal við
læknarnar eftir nærri avtalu við sjúkrarøktarfrøðingarnar
ella læknaskrivaran. Undir vanligum umstøðum tosar
læknin ikki við avvarðandi uttan tú ert til staðar.

Telefon:
Telefon, ið ringjast kann til eftir avtalu við sjúkrarøktarfrøðingarnar, er á deildini.
Egnar fartelefonir kunnu eisini nýtast á sjúkrahúsinum.

Kanningar og viðgerðir:
Flestu kanningar og viðgerðir eru fyrrapart, men
sjúklingarnir verða bidnir um, ikki at fara av deildini uttan
at siga frá, tí onkur kanning ella viðgerð kann vera aðrar
tíðir.

Stovugongd:
Læknarnir eru stovugongd hvønn fyrrapart.

Klæðir:
Meðan tú ert sjúklingur á sjúkrahúsinum, fært tú
undirklæðir og skjúrtur frá sjúkrahúsinum. Alt til persónligt
reinføri skalt tú hava við.

Heilivágur:
Tú skalt hava medisinlistan við. Tú fært allan vanligan
heilivág frá sjúkrahúsinum, men um tú tekur serligan
heilivág, skalt tú hava hann við í samband við innlegging.

Peningur o.t.:
Sjúkrahúsið tekur ikki ábyrgd av peningi, einstaklingaogn
ella virðislutum.

Hvílitími:
Hvílitími er hvønn dag millum kl. 13.00 – 14.00.

Vitjanartíð:
Hvønn dag kl. 15.00 – 16.00 og kl. 19.00 – 20.00.

Postur og bløð:
Postur kemur hvønn fyrrapart á deildina. Sjúkrahúsið
heldur føroysk bløð.

Internet:
Sjúkrahúsið hevur gestanet, ið allir áhugaðir sjúklingar
hava atgongd til.

Máltíðir:





morgunmatur kl. 08.00
døgurði kl. 11.30 - 12.00 og
nátturði kl. 17.30
kaffi og te seinnapart og um kvøldið.

Avvarðandi kunnu keypa døgurða úr kantinuni á
sjúkrahúsinum.

Sjónvarp og útvarp:
Sjónvarp er á flestu stovum og útvarp er við hvørja song.

Gudstænasta og møti:
Møti er hvønn mánadag aftaná vitjanartíð og gudstænasta
hvønn tórsdag aftaná vitjanartíð.

Royking:
Sjúkrahúsið er roykfrítt.

Blómur:
Tað er loyvt at hava avskornar og turkaðar blómur á
sjúkrahúsinum.

Heimkoyring:
Vanligt er, at avvarðandi heinta sjúklingar tá teir skulu
heim. Í serligum føri kann avtala gerast við portørarnar á
sjúkrahúsinum.

Útskriving og eftirviðgerð:
Í ávísum førum skal viðgerð gevast ambulant eftir
útskriving. Tú fært at vita um avgerðina tá tú verða
útskrivað/ur.
Í flestu førum er tað so, at sjúkur og fyribrigdi, sum
serlæknarnir her á sjúkrahúsinum taka sær av, verða fylgd
upp við ambulantum vitjanum á Suðuroyar Sjúkrahúsi,
meðan onnur fyribrigdi og sjúkur verða at fylgja upp
annaðhvørt á øðrum sjúkrahúsi hjá hóskandi serlækna ella
hjá kommunulækna.
Um tú ert brúkari hjá Bú-& Heimastænasuni, boðar
sjúkrahúsið teimum frá, tá tú verður útskrivað/ur.
Skuldi okkurt verið, sum tú ikki hevur fingið greiði á, ert tú
vælkomin at spyrja starvsfólkini.
Eru sjúklingar ella avvarðandi áhugaði, at gera vart við
eitthvørt, bæði positivt og negativt, er møguleikin á
heimasíðuni www.ssh.fo - rís og rós.
Er sjúklingur ónøgdur við fakliga arbeiðið, ið er gjørt á
sjúkrahúsinum og hevur hug at kæra, verður víst til heimasíðuna www.ssh.fo, har víst verður á hvørjir møguleikar
eru.
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