Dobrodošli v Psihiatrični
bolnišnici Begunje

Ob prihodu v Psihiatrično bolnišnico Begunje vam želimo, da
bi se pacientke, pacienti, obiskovalke in obiskovalci med nami
dobro počutili. Zaposleni v bolnišnici vam zagotavljamo profesionalne storitve, pripravljeni smo vam prijazno pomagati,
hkrati pa si želimo tudi vašega sodelovanja.

Psihiatrične in psihološke ambulante
Urnik psihiatričnih in psiholoških ambulant je objavljen na spletni
strani Psihiatrične bolnišnice Begunje.
Za pregled se naročite:
• na telefonsko številko 04 / 5335 205
• vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure,
• na spletni strani www.pb-begunje.si ali
• osebno pri medicinski sestri odgovorni za naročanje vsak delovni
dan od 8.00 do 12.00 ure.
Za nujne preglede se ni potrebno naročiti, potrebno pa je imeti ustrezno napotnico z oznako nujno.

Kutine v parku
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Vhod v ambulante
www.pb-begunje.si

Bolnišnični oddelki
Zdravljenje poteka na:
moških oddelkih:
• oddelek za urgentno psihiatrično zdravljenje in intenzivno zdravstveno nego (C1),
• oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje in rehabilitacijo (C) in
• oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje in rehabilitacijo (B);
ženskih oddelkih:
• oddelek za urgentno psihiatrično zdravljenje in intenzivno zdravstveno nego (D),
• oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje ter rehabilitacijo (E1) in
• oddelek za splošno, specialno in podaljšano psihiatrično zdravljenje, rehabilitacijo in zdravstveno nego (E2)
• oddelku za zdravljenje odvisnosti od alkohola in drugih psihoaktivnih snovi (A);
oddelku za psihoterapijo (B1),
oddelku za dnevno bolnišnico in
oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo.
Obravnava pacientov se izvaja timsko; poleg zdravnikov sodelujejo
tudi medicinske sestre, psihologi, delovni terapevti in socialni
delavci.
Urnik dejavnosti na oddelkih je objavljen na oglasnih deskah in spletni strani bolnišnice.
Elektronske naprave smete uporabljati le z dovoljenjem oddelčnega
zdravstvenega osebja. Če jih boste uporabljali v bolniški sobi, vas prosimo, da naravnate glasnost tako, da ne boste motili ostalih pacientov.
Čas med 22.00 in 7.00 je namenjen počitku, zato morata biti v tem
času v bolnišnici mir in tišina.
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Urnik obiskov in morebitne omejitve obiskov so objavljene na oglasni deski na vhodu ter spletni strani bolnišnice. Priporočamo obiske
v popoldanskem času, ko imajo pacienti manj obveznosti v skladu s
terapevtskim programom.
  
Kajenje v prostorih bolnišnice ni dovoljeno, razen v prostorih, ki so za
to posebej namenjeni in označeni (kadilnice).
Alkoholnih pijač in nedovoljenih substanc ni dovoljeno prinašati
in uživati na celotnem širšem območju bolnišnice.

Informacije svojcem, varstvo osebnih
podatkov in predlogi, pripombe in
pritožbe
Osebni podatki in informacije o zdravstvenem stanju pacientov so zaupne narave in jih skrbno varujemo. Podatke o zdravstvenem stanju
pacientov daje lečeči zdravnik (samo v nujnih primerih tudi dežurni
zdravnik) osebno. Informacij o zdravstvenem stanju pacientov po telefonu ne dajemo.
V bolnišnici imamo vpeljane vse potrebne ukrepe za varovanje osebnih
podatkov, da se nepooblaščenim osebam prepreči dostop, uporaba, obdelava in posredovanje drugim osebam.
Morebitne predloge, pripombe ali pritožbe pacienti in obiskovalci
sporočate oddelčnemu zdravniku ali oddelčni medicinski sestri. Predloge, pripombe ali pritožbe v pisni obliki lahko oddate v za to namenjene nabiralnike, ki so postavljeni na vseh oddelkih.
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www.pb-begunje.si

Parkiranje
Glavno dvorišče bolnišnice je za promet zaprto. Dostop je dovoljen
izključno za reševalna vozila, vozila na nujni intervenciji in dostavna
vozila (ob dostavi).
Območje pred bolnišnico se za promet zapira z zapornico, s katero
upravlja receptor. Dve parkirni mesti za invalide sta na voljo pred zapornico.
Glavno parkirišče, do katerega je mogoče priti po cesti mimo bolnišnice in nato levo proti Krpinu, je namenjeno parkiranju zaposlenih in
obiskovalcev. Na njem je 81 parkirnih mest, od tega je 5 namenjenih
invalidom. Dostop do glavnega vhoda v bolnišnico je po pešpoti skozi
park.
Peščeno parkirišče, do katerega je mogoče priti s ceste proti Krpinu,
je namenjeno parkiranju zaposlenih ter hospitaliziranih bolnikov, ki
imajo svoje vozilo. Na njem je 60 parkirnih mest. Dostop do glavnega
vhoda v bolnišnico je po pešpoti skozi kostanjev drevored.

Glavno parkirišče
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Dodatna ponudba
Tople in hladne napitke (brezalkoholne pijače), tobačne izdelke in prigrizke dobite v klubu, ki je lociran ob glavnem vhodu v bolnišnico. Urnik kluba je objavljen na vhodu in na spletni strani bolnišnice.
V telovadnici je mogoče igrati namizni tenis ali se razgibati na napravah za fitnes. Na oddelkih so na voljo razne družabne igre. V dnevnih prostorih oddelkov so TV sprejemniki. Na razpolago je knjižnica.
Lepa okolica ponuja obilo možnosti za sprehode ali tek.
Telefonska govorilnica je locirana na glavnem dvorišču bolnišnice.
Pošto prejmete v bolniško sobo.
Občasno so v dvorani bolnišnice organizirane kulturne prireditve.
Obvestila o tem so objavljena na oglasnih deskah v avli bolnišnice ter
na spletni strani.
V kraju so na voljo trgovina, frizer in bankomat.

Dvorišče pred poslovno stavbo
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Informacije
Psihiatrična bolnišnica Begunje
telefon: 04 / 5335 200
elektronski naslov: vprasanja@pb-begunje.si
spletna stran: www.pb-begunje.si
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