Kalaallisut

Søg på Sundhedsportalen

Indlæggelse på
Patienthotellet i Nuuk
Sanamut Aqqut 2,
Postbox 1001
3900 Nuuk
Telefon: +299 34 48 90 & +299 34 48 92
E-postadresse: patienthotel@peqqik.gl

VELKOMMEN TIL PATIENTHOTELLET I NUUK
Patienthotellet ved DIH åbnede i september 2012. Det er et moderne
patienthotel med plads til ca. 70 patienter.
NÅR DU SKAL BO PÅ PATIENTHOTELLET
ANKOMST
Du/I bliver hentet af portørerne i lufthavnen, hvor du vil blive
transporteret med bil til patienthotellet. Patienter der kommer efter kl.
21.00 bliver betjent af portører, når de indkvarteres.
Ved indkvartering får du udleveret information om din stamafdeling
(Den afdeling hvor du får din behandling) med telefonnummer og
kontaktpersoner.
PRISER FOR SELVBETALERE
Hvis der er ledig kapacitet, kan der anvises plads til ledsagere, som
selv betaler for opholdet. Priser pr. februar 2014 er 621,- for
overnatning og kost. pr. døgn.
UDGANG
Venligst giv besked til personalet ved besøg i byen, eller hvis du
holder weekend hos venner/familie.
KOST
Patienter og medindlagte pårørende får gratis kost, som indtages i
kantinen.
08:00 – 09:30 Morgenmad

... eller vælg et emne

SEND TIL VEN
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Dansk

Kontakt

11:30 – 13:00 Frokost
17:00 – 18: Aftensmad
Kaffe, te og kage serveres kl. 14:00 og aftenkaffen kl. 20:00.
I weekender er der lukket om aftenen, så maden bliver serveret i
opholdsrummet.
LAV MADEN SELV
Selvom vi synes vi har en høj standard i vores kantine, kan det
være du vil have din egen hjemmelavede mad. Hvis du har lyst, er
der i opholdstuen mulighed for dette.
PRAKTISKE GØREMÅL
Alle brugere skal selv stå til ansvar for oprydningen og praktiske
gøremål, så som:
 Sengeredning
 Oprydning
 Og brugt hospitalstøj anbringes efter brug af vaskerummet.
VASK
Vaskemaskine og tørretumler er til fri benyttelse. Vaskemiddel er
dog for egen regning.
VÆRDIGENSTANDE
Patienthotellet kan ikke påtage sig ansvar for medbragte ejendele og
værdiggenstande, men kan bistå med at opbevare effekterne i et
aflåst skab for et kortere tidsrum, f.eks. i forbindelse med
undersøgelse.
STUEGANG
På hverdage vil der være kirurgisk og medicinsk stuegang.
Afhængig af din diagnose vil der blive lagt plan for din indlæggelse.
Hvis du bliver dårlig udenfor personalet arbejdstid, kan du kontakte
den afdeling du er tilknyttet (Medicinsk eller kirurgisk), enten ved at
benytte telefon eller ved personlig henvendelse.
NØGLER
Du får et kort, som bruges som nøgle – det bruges til
hovedindgangen og til det værelse, som du får tildelt.
TELEFON
I opholdsstuen kan man ringe til dig på nummeret +299 344 180
RØG OG ALKOHOLFRIT HOTEL
Patienthotellet er røg og alkoholfrit.
HJÆLP DIG SELV TIL ET BEDRE OPHOLD
For at opholdet på hotellet bliver bedst muligt, er det nødvendigt, at
patienterne i videst mulig omfang er selvhjulpne, idet vi kun har
personale på arbejde fra 8.00  21.00. Har du spørgsmål, er du
naturligvis velkommen til at kontakte personalet i dette tidsrum.
VED AFREJSE
Ved afrejse sørger portører for kørsel. Det er vigtigt at du selv

gør dig klar til afgang.
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Besøg på landshospitalet og
sundhedscentre

Fortsat ingen pårørende på Det
Grønlandske Patienthjem

For at beskytte vores syge og sårbare patienter mod
coronavirus er det kun i særlige tilfælde tilladt for pårørende
at ledsage eller besøge patienter.

Da Det grønlandske Patienthjem huser særligt sårbare
patienter gælder retningslinjerne om besøg ligesom i resten
af Sundhedsvæsenet.
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