
Házirend 

Az osztály házirendje  

• Kórházba vonulásukkor hozzanak magukkal tisztálkodási felszerelést, evőeszközt, 
köntöst, papucsot. Kérjük még a Társadalombiztosítási Kártyát, előző orvosi leleteket, 
röntgenfelvételeket, otthonában szedett gyógyszerek jegyzékét.  

• A hozott értéktárgyak biztonságos tárolását a kórház nem tudja felvállalni, ezért csak a 
saját felelősségükre tarthatnak maguknál pénzt, ékszert stb. Az Önöknél maradt érték a 
Kórház széfjében elhelyezhető.  

• A gyógyulás elengedhetetlen felvétele a pihenés, ezért kérjük, betegtársaik nyugalmát 
ne zavarják, televíziót, rádiót, magnetofont csak fülhallgatóval használhatnak.  

• A kórházi tartózkodás alatt szeszes ital fogyasztása tilos. Dohányozni tilos a kórház 
egész területén.  

• Osztályunkon betegeink felől hozzátartózok érdeklődhetnek kórházi telefonon a 
dolgozókon keresztül vagy pedig lehetőségük van a kórtermekben elhelyezett 
közvetlen telefononvonalon is beszélni a beteggel.  

• A betegeknek, hozzátartozóknak telefonálni a Kórház területén elhelyezett nyilvános 
telefonfülkékből lehet.  

• Kérjük, hogy a betegek az orvosi vizitek alatt a kórtermekben tartózkodjanak, ágyuk, 
éjjeliszekrényük legyen rendezett, tiszta. Kérjük a látogatókat, hogy az orvosi vizit 
alatt hagyják el a kórtermet.  

• Az orvos utasításait a mielőbbi gyógyulásuk érdekében szíveskedjenek komolyan 
venni és maradéktalanul betartani.  

• Az osztály területét az ügyeletes nővér tudtával, a Kórház területét pedig főorvosi 
engedéllyel hagyhatják el.  

• Jó idő esetén, - ha az állapotuk megengedi,- a parkban találkozhatnak látogatóikkal.  
• Éjszakai pihenő 22 órától 05 óráig van, 21 óra után nem kapcsolhatók az osztályos 

mellékek telefonon.  
• Telefonon csak a beteg általános állapotáról adhatunk tájékoztatást titoktartási 

kötelezettség miatt.  
• A beteg vagy az általa megjelölt személy a betegség lefolyásáról személyes 

felvilágosítást az orvostól kérhet. Kiskorú vagy cselekvőképtelen beteg esetében a 
legközelebbi hozzátartozó kérhet és kaphat felvilágosítást.  

• Kérjük a hozzátartozókat, hogy kezelőorvosnál, tájékozódjanak, mit hozhatnak a 
betegnek, hogy tiltott dolgokkal ne zavarják meg a diétás étrendet, ill. a gyógyulás 
folyamatát.  

• Osztályunkon saját hálóruhát, pizsamát viselhetnek a betegek, a műtőbe viszont csak 
kórházi ruhába mehetnek.  

• Cserepes virágot higiéniai okokból tilos a kórtermekben tartani, műtétes osztályokra 
pedig vágott virágot sem szabad behozni.  

• A fertőzések elkerülése érdekében kérjük, hogy utcai ruhában ne üljenek a betegágyra, 
12 éven aluli gyermekek pedig ne tartózkodjanak a betegszobában, saját érdekükben.  

• A látogatás a beteg állapotától függően orvosi engedéllyel történhet. 
Gyermekosztályunkon a gyermek érdekében a látogatás folyamatos, viszont az orvosi 
beavatkozásokat nem akadályozhatja. 
Látogatási idő: hétfőtől- péntekig: 07-14 óráig vizitek, vizsgálatok,  
14-19 óráig beteglátogatás. 
szombat: 07-10 óráig vizitek,  



10-19 óráig beteglátogatás. 
vasárnap: 10-19 óráig beteglátogatás.  

• A jobb betegellátás érdekében kérjük a hozzátartozókat, hogy látogatási időn kívül ne 
tartózkodjanak az osztályon, mert ezzel akadályozzák a gyógyító munkát.  

• Postoperatív szobában kérjük a védőpapucs és védőköpeny használatát.  
• Büfé, élelmiszerüzlet, gyógyszertár, újságárusító pavilon üzemel a Kórház területén.  
• Kérjük, ügyeljenek a rendre, tisztaságra, hozzájárulva ezzel a Kórház higiéné 

szabályainak betartásához, az esetleges fertőzési lehetőségek elkerüléséhez.  

Osztályunk egyéni házi- és napirendje 

Osztályos átadás: 06 és 18 órakor, osztályos átadás a betegágynál, minden betegről 
részletesen szóban történik. 

Vizit, nagyvizit ideje: 07.30-tól- 08.30 – ig, 
Gyermek részlegen: 14 – órától osztályos vizit 
Esti vizit: 18.00-18.30, ügyeletes orvos és az éjszakás ápoló. 

Ebédidő: 13-14 óráig az átadó-fogadó és ebédlőben. 
Kórtermekben csak az ágyhoz kötött betegek ebédelhetnek. 

Csendes pihenő: 14 órától- l6 óráig. 

Betegeket 21 óráig lehet telefonon keresni az alábbi telefonszámokon:  

 
B - oldal: 1537 

C – oldalon: 1551 

 


