A Guide to Medication Safety (Polish)
Bezpieczeństwo przyjmowania leków – poradnik pacjenta
Poradnik dotyczący bezpiecznego przyjmowania leków przez
pacjentów przebywających na terenie szpitala, na weekendowych przepustkach
w domu oraz po wypisie ze szpitala
W momencie przyjęcia do szpitala
Do NRH należy zabrać ze sobą wszystkie przyjmowane leki i przekazać je
pielęgniarce zaraz po przyjeździe.
Podczas pobytu
Po przyjęciu do szpitala pacjenci otrzymują leki z apteki szpitalnej. Należy
zawsze przebywać na oddziale w godzinach podawania leków.
Przebywając w NRH, nie wolno przyjmować żadnych leków kupionych bez
recepty – wszelkich informacji na temat leków udziela farmaceuta szpitalny.
W momencie wypisu
Farmaceuta szpitalny może udzielić informacji na temat leków podczas pobytu
w szpitalu lub tuż przed wypisem, a także przekazać ulotki dla pacjenta. Apteka
szpitalna wydaje leki na czas pobytu na przepustce w domu
Pielęgniarka uzgadnia z pacjentem, ile czasu będzie przebywał w domu – pacjent
zobowiązany jest upewnić się, że otrzymał wystarczająco dużo leków na okres
przepustki, zabrać je ze sobą do domu, a po powrocie do szpitala zwrócić
pielęgniarce wszystkie niewykorzystane leki.
Farmaceuta szpitalny przygotowuje dla pacjenta wypisywanego do domu zapas
leków na trzy dni, tak aby miał czas zaopatrzyć się w leki w lokalnej aptece.
Pacjenci po urazie mózgu planujący przyjmować leki ziołowe lub inne środki
lecznicze zawsze powinni omówić ich wybór z lekarzem prowadzącym.
Bezpieczne podawanie leków
Chcemy zapewnić bezpieczeństwo podczas podawania przez pielęgniarki leków
na oddziale.
Naszym celem jest zminimalizowanie liczby bodźców rozpraszających
pielęgniarki podczas podawania leków.
Dzięki temu personel będzie mógł skoncentrować się wyłącznie na podawaniu
leków – czynność ta wymaga bardzo dużego skupienia.

Na każdym oddziale pielęgniarki podające leki zakładają CZERWONY UNIFORM,
informujący inny personel i pacjentów, że są one w trakcie podawania leków.
Nie należy przeszkadzać pielęgniarkom ubranym w czerwony uniform (patrz
zdjęcie), z wyjątkiem absolutnej konieczności.
Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy się zwrócić do innej
pielęgniarki, która w danym momencie nie zajmuje się podawaniem leków.
Bezpieczne podawanie leków
Inicjatywa Czerwony uniform
Nie należy przeszkadzać pielęgniarkom ubranym w czerwony uniform
podającym w danym momencie leki, z wyjątkiem absolutnej konieczności.

Dane kontaktowe:
National Rehabilitation Hospital
Telefon: (01) 235 5000

National Rehabilitation Hospital
Rochestown Avenue, Dun Laoghaire, hrabstwo Dublin
Telefon (01) 235 5000
www.nrh.ie

National Rehabilitation Hospital (Krajowy szpital rehabilitacyjny) posiada
akredytację CARF (Commision for Accreditation of Rehabilitation Facilities,
Komisja Akredytacyjna Ośrodków Rehabilitacji) w zakresie oferty swoich usług,
co potwierdza, że szpital spełnia normy międzynarodowe w tym zakresie.

