Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng
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1 Cơ quan y tế
(2) Các bước thông thường cho việc nhập viện.
Thông thường trước khi nhập viện sẽ nhận được các thông báo cần thiết như ngày giờ nhập viện, những vật
dụng cần thiết phải mang theo khi nhập viện, những điều cần lưu ý và giấy bảo đảm .v.v... Sau khi làm thủ tục
thì mới nhập viện. Sau đó, bác sĩ xem xét bệnh trạng và quyết định ngày xuất viện. Các bước cụ thể như sau.
1 Thủ tục nhập viện
Ghi các thông tin cần thiết vào đơn xin nhập viện và nộp các giấy tờ cần thiết
như thẻ bảo hiểm, phiếu khám bệnh và tiền đặt cọc .v.v... Nếu có các vấn đề
liên quan đến thói quen ăn uống, tôn giáo nếu cần thiết thì trao đổi với nhân
viên dinh dưỡng. Ngoài ra nếu muốn những người chung phòng biết những
điều trên thì nên truyền đạt thông qua y tá. Mặt khác cũng nên chuẩn bị các
vật dụng cá nhân như đồ lót và thau rửa mặt.
2 Trong khi nhập viện
Để không làm phiền người khác tuân giữ thời gian thăm viếng. Có trường hợp
hạn chế không cho trẻ em vào thăm người bệnh. Khi làm phẫu thuật sẽ có sự
giải thích của bác sĩ, sau đó để xác nhận sẽ được yêu cầu ký tên vào văn bản
đồng ý phẫu thuật. Nếu có điều gì không hiểu thì không nên im lặng mà nên hỏi
cho đến khi hiểu. Ngoài ra nếu có nhân viên công tác xã hội y tế thì nên trao đổi
với nhân viên đó.
3 Xuất viện
Chi trả viện phí rồi xuất viện.

