
LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLAS VIIBIVATE 
PATSIENTIDE SISEKORRAEESKIRJAD

Kinnitatud juhatuse otsusega nr 86. Kehtib alates 25.06.2018.

TEADMISEKS HAIGLAS VIIBIVALE PATSIENDILE

1. Haiglas viibides täidab patsient raviarsti ja õe/ämmaemanda korraldusi. Kliiniku/ keskuse/ 
osakonna patsientide sisekorraeeskirjad asuvad osakondades.

2. Kui saabute haiglaravile (Paldiski mnt 68, Õismäe tee 179) pärast kella 09.00, ei ole teile 
sel päeval võimalik garanteerida lõunasööki. Kui saabute (Paldiski mnt 68, Õismäe tee 179) 
enne kella 13.00, saate haiglas õhtusöögi. Saabudes naistekliinikusse peale kella 10.30 saate 
ainult õhtusöögi. Saabudes naistekliinikusse peale kella 12.30 ei saa samal päeval süüa.  
Haiglasoleku ajal toimub toitlustamine kolm korda päevas. Väljakirjutamise päeval 
toitlustatakse Teid ainult hommikusöögiga.

3. Protseduuride/ uuringute läbiviimiseks annab patsient/ patsiendi esindaja kirjaliku 
nõusoleku.

4. Osakonnast lahkumisest teavitab patsient osakonna õde/ämmaemandat.

5. Tasuliste teenuste eest maksmine toimub haiglast väljakirjutamise päeval. 
Voodipäevatasu võetakse vastavalt kehtivale korrale.

6. Mobiiltelefoni kasutamine on haiglas lubatud, kuid sellega ei tohi häirida aparaatide tööd 
ja teiste patsientide rahu. Haigla ametitelefone ei ole lubatud kasutada. 

7. Öörahu on kell 22.00–06.00.

8. Haiglas viibides ei ole lubatud suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete 
tarbimine. 

9. Haiglasse ei ole lubatud kaasa võtta külm-, tulirelvi ega pürotehnikat.

10. Haigla territooriumil ja kõikide üksuste ruumides on haigla töötajate ning teiste 
patsientide pildistamine ja video- või helisalvestamine keelatud.

11. Patsiendi poolt rikutud haigla vara (aparatuur, mööbel, pesu jms) maksumuse hüvitab 
haiglale patsient.

12. Palume mitte eemaldada teie käele või jalale paigaldatud identi�tseerimistähisega 
randmepaela.

13. Haiglas kehtestatud sisekorraeeskirjade rikkumise korral on arstil õigus Teid haiglast 
koheselt välja kirjutada ning teha selle kohta vastav märge Teie töövõimetuslehele ja 
haiguslukku. 

14. Osades osakondades on võimalik patsiendil viibida tasulises privaatpalatis, mille kohta 
saab informatsiooni osakonnast.

15. Haigla vastutab ainult hoiule antud esemete eest. Palume mitte kaasa võtta suurt 
rahasummat ja väärisesemeid. Palatis kaasasolevate esemete (dokumendid, ehted, raha, 
mobiiltelefon, proteesid, kuuldeaparaat, prillid jt meditsiinilised abivahendid) eest haigla 
vastutust ei kanna. 

16. Patsientide riideid ja esemeid hoiustame haiglas 1 kuu jooksul peale hoiule andmist või 
leidmist ja peale tähtaja möödumist kuuluvad hävitamisele lepingujärgse prügiveoteenuse 
osutaja kaudu. 

17. Parim tänu personalile on patsiendi ja lähedaste siirad tänusõnad! Soovi korral on 
võimalik täita haigla tagasiside leht „Head soovid, mured ja ettepanekud“.

HAIGLAS VIIBIDES

1. Täidab patsient raviarsti, õe/ämmaemanda ja muu personali korraldusi.

2. Patsient on lugupidav personali ning kaaspatsientide suhtes.

3. Küsimuste tekkimisel pöördub patsient selgituste saamiseks raviarsti, osakonnajuhataja 
(või valvearsti) või osakonna valvepersonali poole. 

4. Valmistab patsient end ette hommikuseks visiidiks (isiklik hügieen, korrastab voodi jne).

5. Peab kinni hügieenireeglitest (kätehügieen, suuhügieen, riietuse puhtus).

6. Hoiab toiduained patsientidele mõeldud külmkapis (toidupakil peab olema kirjutatud 
patsiendi ees-ja perekonnanimi, kuupäev, palatinumber).

PATSIENTIDE TOITLUSTAMINE

Meremeeste haigla (Paldiski mnt 68, Tallinn), Õendusabikliinik (Õismäe tee 179, Tallinn)
•  Hommikusöök kell 08.45-09.30
•  Lõunasöök kell 13.00-13.30 
•  Õhtusöök kell 17.30-18.15

Naistekliinik (Sõle 23, Tallinn)
•  Hommikusöök kell 08.45-09.30
•  Lõunasöök kell 13.45-14.15
•  Õhtusöök kell 17.20-18.15

PATSIENTIDE KÜLASTAMINE

Meremeeste haigla (Paldiski mnt 68, Tallinn)
Külastamine toimub tööpäevadel kell 14.00-19.00
Laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel kell 12.00-19.00
NB! Külastamine intensiivraviosakonnas E-P 18.00-19.00.
Riietehoid suletakse kell 19.00. Suveperioodil on riietehoid suletud.

Õendusabikliinik (Õismäe tee 179, Tallinn)
Külastamine toimub tööpäevadel kell 15.00-18.30
Laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel kell 10.00-18.30
Riietehoid suletakse kell 18.30. Suveperioodil on riietehoid suletud.

Naistekliinik (Sõle 23, Tallinn)
Külastamine toimub iga päev kell 14.00-19.00
Intensiivravi palatis külastamine – ühele perekonnaliikmele 15 minutit, kell 14.00-19.00
Riietehoid suletakse kell 19.00. Suveperioodil on riietehoid suletud.
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Meie eesmärk ja soov on pakkuda Teile võimalikult parimat ravi ja hooldust.


