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Haigla tn 7, 20104 Narva, Eesti infotelefon 35 71 835 

PATSIENDIINFO 
 

Patsientide saabumine plaanilisele haiglaravile toimub tööpäevadel 07:30-11:30. Selleks tuleb pöörduda 
registratuuri, mis asub 3. korrusel aadressil Haigla tn 3. 

Erakorraliste näidustustega patsientide saabumine – igal ajal. 

Statsionaarsele ravile saabunud patsiendile on voodipäevatasu suurus 2,50 eurot päevas 10 päeva eest, 
pärast kümnendat päeva voodipäevatasu ei võeta. Haiglasse tuleku ja haiglast lahkumise päevi loetakse 
üheks kalendripäevaks. 

Haiglasse tulles võtke palun kaasa: 
 pildiga isikut tõendav dokument (pass, isikutunnistus, juhiluba); 
 arsti saatekiri (vajadusel); 
 võimaluse korral eelnevate uuringute andmed;  
 patsiendi (Teie) poolt tarvitavad ravimid originaalpakendis; 
 isiklikud hügieenitarbed (hambahari, hambapasta, kamm jne); 
 vajaminevad abivahendid (prillid, kuuldeaparaat, kargud, kepp jne); 
 vahetusjalatsid. 

Haiglas on lubatud kanda isiklikke riietusesemeid (dressid, kittel, pidžaama). Need peavad olema puhtad, 
tagasihoidlikud ja rahulikku värvi. 

Meie haiglas võib ülerõivaid hoida palatites, kuhu on ette nähtud riidekapid. Sellised palatid on olemas 
iseseisva õendusabi osakonnas ning kirurgia- ja naistekliiniku osakondades. Kui saabute ravile sisehaiguste 
või nakkushaiguste osakonda võetakse Teie ülerõivad, jalatsid ja esemed, mida Te soovite anda hoiule 
haiglas viibimise ajaks, vastu sisekliiniku haiglahoones, mille kohta väljastatakse Teile kviitung ning asjad 
viiakse sisekliiniku hoone (Haigla tn 5) garderoobi. 

Suured rahasummad, vääresemed ja ehted soovitame jätta koju. Kui Teil on siiski kaasas raha ja 
vääresemed, soovitame anda nad hoiule kuni osakonnast lahkumiseni osakonna vanemõe või vastutava õe 
kätte, märkides vääresemete maksumuse ja loetelu. 

SA Narva Haigla vastutab vaid akti alusel hoiule antud asjade eest. 

Kui saabusite haiglasse enne 11:30, siis saate saabumise päeval lõunat (suppi) ja õhtusööki. Haiglasse 
tulekul pärast kella 11:30 pakutakse Teile vaid õhtusööki. Haiglast lahkumise päeval on Teile ette nähtud 
vaid hommikusöök. 

Suitsetamine haigla ruumides on keelatud. 

Haiglas on pildistamine ja filmimine keelatud. 

Patsientide külastamine on lubatud tööpäevadel kell 14:00-19:00. 

Puhkepäevadel ja riigipühadel - kell 11:00-19:00. 

Intensiivravi osakonna patsiente saab külastada kell 16:00-18:00 vaid raviarsti loal. 

Pandeemia tingimustes on külastamise keelatud. 

Olen tutvunud   ..........................................................................  

/patsiendi perekonnanimi ja allkiri/ 

   
«_______» ___________________________________________________________20_____. a. 


