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I/E Nderuar Zotëri/Zonjë 
 
Duke Ju mirëpritur në repartin tonë do të përpiqemi që t'a bëjmë qëndrimin tuaj sa më të 
rehatshëm dhe më të qetë dhe për këtë po Ju kërkojmë, që të ndiqni me vëmendje  
informacionet që vijojnë: 
 

• gjatë këtij shtrimi në spital Ju do të keni në dispozicionin tuaj një dollap dhe një 
komodin ku mund të vendosni sendet tuaja personale në rast se, gjatë aktivitetit tuaj 
ditor, përdorni proteza dentare (proteza dhëmbësh),dëgjimi, syze etj. 

• Apo edhe në se përdorni mjete mbështetse si bastune, trekëmbësha etj, është e 
nevojshme që të informoni personelin ndihmës në mënyrë që të mbahet shënim që 
do të jenë të pranishme të tilla mjete. 

• Ju këshillojmë që të mbani vetëm sendet personale të domosdoshme,duke evituar      
kështu që të mbani me vehte shuma të mëdha parash, karta krediti, bankomate        
apo të gjashme me to, stoli dhe sende të tjera me vlerë. 

 

Për sa i përket përdorimit të telefonave celular, kompiuterave, aparateve elektronike 
etj, jemi të bindur që mund të jenë për Ju sende të rëndësishme por, megjithatë duhet t'i 
ruani me kujdes dhe t'i përdorni duke respektuar rregullat e përbashkëta të bashkëjetesës 
dhe që pajtohen me kërkesat me karakter sanitar. 

Ndërrmarja Shëndetësore  nuk mund të quhet përgjegjëse për prishjen,dëmtimin apo 
grabitjen e parave apo të sendeve me vlerë si (telefona celular, kompiutera etj..) 

 

Për sa i përket PROTEZAVE TË DHËMBËVE që mund të keni: 
 

• Në rast se nuk keni një kontjenër(këllëf) mbrojtës për protezat tuaja, do t'ju jepet një 
i tillë nga personeli me qëllim që t'i vendosni ato, në mënyrë që të grantohet një 
ruajtje siç duhet e tyre. 

• Në rast se duhet të ndiqni proçedura të veçanta diagnostikimi, ndërhyrje kirurgjike, 
endoskopike, etj, është e nevojshme që të hiqni protezat dhe t'i vendosni në 
kontjenërin mbrojtës. 

• Ju kërkojmë që jeni shumë i/e kujdesshëm/e dhe të tregoni vëmendje të veçantë; 
sidomos Juftojmë që t'i vendosni në vende të sigurt, duke evituar që t'i harroni  apo 
t'i lini në çarçafët e krevatit apo nën jastëk, me qëllim që të evitoni dhe ulni rrezikun 
e heqjes së zmaltit pa u kuptuar gjatë larjeve të përditëshme të tyre. 

• Në rast se do të lini dhomën për të ndjekur proçedurat teraupetike, Ju këshillojmë 
që t'ja dorëzoni kontjenërin mbrojtës të protezave një familjarit Tuaj apo një  care 
giver.(marrësi në kujdes). 

• në munges të kujdesit të rekomanduar prej nesh, si Ndërrmarje Shëndetësore, nuk 
mbajmë asnjë përgjegjësi në rast humbjeje apo dëmtimi të protezave.  
Ju falenderojm për vëmendjen dhe bashkëpunimin Tuaj. 

          Personeli i repartit 


