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Απομόνωση ασθενή.
Πώς βοηθά το Rediroom;
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Όταν νομίζουμε ότι ένας από τους ασθενείς μας μπορεί 
να έχει μια λοίμωξη, η απομόνωση μας επιτρέπει να 
του παρέχουμε περίθαλψη μειώνοντας παράλληλα 
τον κίνδυνο για το προσωπικό του νοσοκομείου, τους 
επισκέπτες και τους άλλους ασθενείς.

Η απομόνωση βοηθά στην πρόληψη της διασποράς των λοιμώξεων που 
μεταδίδονται με την αφή, τον βήχα, το φτέρνισμα ή τον εμετό.

Το Rediroom παρέχει αποτελεσματική απομόνωση χάρη στο φιλτράρισμα 
του αέρα και τη δημιουργία ενός φυσικού φραγμού που έχει σχεδιαστεί για 
να δυσκολεύει τη μετάδοση των λοιμώξεων, πόρτες που ανοίγουν χωρίς να 
χρειάζεται να ακουμπήσετε το χερούλι και τη δυνατότητα να βλέπετε εύκολα 
τους ασθενείς και να παρακολουθείτε την πρόοδό τους στην πτέρυγα.

ΓΊΑΤΊ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΟΎΜΕ ΤΟ REDIROOM;
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Πληροφορίες για τους ασθενείς του Rediroom
• Το προσωπικό του νοσοκομείου θα καθαρίζει τα χέρια του 

κατά την είσοδο στο Rediroom και την έξοδο από αυτό, και θα 
φορά προστατευτικό ρουχισμό, όπως γάντια και φόρμες.

• Η πόρτα θα παραμένει κλειστή και θα ανοίγει μόνο για να 
μπορεί το προσωπικό να εισέρχεται και να εξέρχεται. 

• Το ότι είστε σε απομόνωση δεν θα επηρεάσει την περίθαλψή σας. 
Θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στους νοσηλευτές και να 
χρησιμοποιείτε το κουδουνάκι για να επιστήσετε την προσοχή τους.

• Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να μιλάτε σε άλλους ασθενείς και να βλέπετε  
τι συμβαίνει γύρω σας, από το Rediroom. Οι ρολοκουρτίνες 
μπορούν να σηκωθούν ανά πάσα στιγμή για ιδιωτικότητα.

• Το φίλτρο αέρα HEPA θα κάνει ένα χαμηλό θόρυβο καθώς 
λειτουργεί για να φιλτράρει τον αέρα στο δωμάτιο σας.

• Αν χρειαστεί να επισκεφτείτε κάποιο άλλο τμήμα (για παράδειγμα, 
να πάτε για ακτινογραφία) – ή αν χρειαστεί να σας επισκεφτούν στο 
δωμάτιό σας – το προσωπικό της πτέρυγας θα σας ενημερώσει 
για οποιεσδήποτε προφυλάξεις πρέπει να ληφθούν. 

• Θα καταβάλλουμε πάντοτε προσπάθεια να σας παρέχουμε μονόκλινο 
δωμάτιο με τη δική του τουαλέτα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, θα σας 
παρέχουμε μια τουαλέτα ειδικά για εσάς στην κύρια πτέρυγα, ανάλογα 
με την πολιτική του νοσοκομείου και το είδος της λοίμωξης που έχετε.

• Ρωτήστε ένα μέλος του προσωπικού αν υπάρχει κάποιο 
φυλλάδιο πληροφοριών σχετικά με τη συγκεκριμένη λοίμωξη 
για την οποία λαμβάνετε θεραπεία. Το προσωπικό θα διαθέτει 
σειρά φυλλαδίων σχετικά με τις πιο κοινές λοιμώξεις.
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Οι πόρτες του δωματίου σας 
θα πρέπει να παραμένουν 
κλειστές για να παρεμποδίζεται 
η μετάδοση της λοίμωξης.

Καθαρίζετε τα χέρια σας πριν 
από το φαγητό και μετά τη 
χρήση της τουαλέτας. Θα 
πρέπει να σας δοθούν τα 
απαραίτητα για τον καθαρισμό 
των χεριών ή απολυμαντικά 
πανάκια. Αν χρειάζεστε κάτι 
παραπάνω, ζητήστε το από 
το νοσηλευτικό προσωπικό.

Είναι πολύ σημαντικό  
να παραμένετε στο δωμάτιό 
σας εκτός αν σας δοθούν  
διαφορετικές οδηγίες από το 
προσωπικό περίθαλψης. 

Αν σας ανησυχεί κάτι σχετικά 
με την ανάγκη να παραμένουν 
κλειστές οι πόρτες του 
δωματίου σας, την παραμονή 
σας στο δωμάτιο ή τον 
καθαρισμό των χεριών σας, 
μιλήστε σε κάποιο μέλος του 
νοσηλευτικού προσωπικού.

ΤΊ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ
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Πληροφορίες για επισκέπτες
• Μην έρθετε στο νοσοκομείο για να επισκεφτείτε κάποιον αν δεν 

είστε καλά, π.χ. αν έχετε πυρετό ή έναν νέο επίμονο βήχα ή αν είχατε 
συμπτώματα όπως διάρροια ή εμετό τις τελευταίες 48 ώρες.

• Μην φέρνετε μικρά παιδιά στην επίσκεψη. Είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε 
λοιμώξεις. Μπορεί να εξεταστεί η πιθανότητα εξαιρέσεων κατά περίπτωση, 
και αυτό μπορεί να συζητηθεί με ένα μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού. 

• Καθαρίζετε πάντοτε τα χέρια σας κατά την είσοδο 
στο Rediroom και την έξοδο από αυτό.

• Μην κάθεστε στην κλίνη του ασθενή. Χρησιμοποιήστε 
τις παρεχόμενες καρέκλες.

• Αν χρειάζεται προστατευτικός ρουχισμός, το νοσηλευτικό προσωπικό 
θα σας συμβουλεύσει για το τι θα πρέπει να φορέσετε. Θα σας 
δείξουν πώς να το φορέσετε και πώς να το βγάλετε με ασφάλεια.

• Ο αριθμός των επισκεπτών που επιτρέπονται στο Rediroom 
κάθε φορά θα περιορίζεται με βάση την τοπική πολιτική.

Πληροφορίες για τους ασθενείς σε κοντινή απόσταση
• Για την τήρηση του απορρήτου των ασθενών, δεν θα 

πληροφορήσουμε τους ασθενείς στις γειτονικές κλίνες σχετικά 
με τη λοίμωξη για την οποία λαμβάνετε θεραπεία.

• Η πόρτα θα παραμένει κλειστή όσο το δυνατό περισσότερο. Ο 
αέρας μέσα στο δωμάτιο ανανεώνεται συνεχώς, επομένως δεν 
χρειάζεται να ανησυχείτε για το ότι η πόρτα ανοίγει κατά καιρούς.

• Θα σας ζητηθεί να μην εισέλθετε στο Rediroom.  
Αν νομίζετε ότι ο ασθενής στο Rediroom χρειάζεται βοήθεια, 
καλέστε ένα μέλος του προσωπικού της πτέρυγας.
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GAMA Healthcare Ltd.,  
The Maylands Building, Maylands Avenue, 
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

Tηλ.: + 44 (0)20 7993 0030  Ηλ. διεύθ.: info@gamahealthcare.com

gamahealthcare.com/rediroom

Πόσο διαρκεί η απομόνωση;
Αυτό εξαρτάται από τη λοίμωξη για την οποία λαμβάνετε θεραπεία. Μπορεί να 
είναι από μόνο λίγες ημέρες έως το σύνολο της παραμονής σας στο νοσοκομείο. 

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σας, το Rediroom και ο 
εξοπλισμός του θα αποσυναρμολογηθούν και θα απολυμανθούν 
για την επόμενη χρήση του από άλλο ασθενή.

Για περισσότερες πληροφορίες μιλήστε σε ένα μέλος του 
προσωπικού ή ζητήστε να μιλήσετε σε ένα μέλος της Ομάδας 
πρόληψης λοιμώξεων: (Εισαγωγή τοπικών στοιχείων εδώ)
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