
A Krónikus Belgyógyászat és Geriátria Osztály házirendje 
 
 

Köszöntjük Önt a Jósa András Oktatókórház Krónikus Belgyógyászat és Geriátria Osztályán. 
Az osztály minden dolgozója azon fáradozik, hogy Ön a lehetőségekhez mérten korszerű 
ellátásban, szakszerű ápolásban részesüljön és elégedetten távozhasson intézményünkből. 
Házirendünk is az Ön és betegtársai nyugalmát, zavartalan gyógyulását szolgája, ezért kérjük 
betartását. 
 

1. Kérjük, hogy a kórházba tisztálkodási és borotválkozási felszerelést, evőeszközt, 
poharat, köntöst, pizsamát, hálóinget, papucsot hozzon magával! A betegágy 
felszerelése 1 párna, 1 paplan.  
 

2. Ékszert, nagyobb összegű készpénzt ne tartson magánál, ezekért felelősséget vállalni 
nem tudunk! Amennyiben mégis marad Önnél értéktárgy, pénz azt jegyzőkönyv 
ellenében az osztályvezető főnővér a kórház pénztárában helyezi el. 

 
3. Kérjük betegeinket, csak úgy hallgassák a televíziót, rádiót, CD-t, hogy a többi beteg 

nyugalmát ne zavarják!  
 

4.  A kórházi tartózkodás alatt tilos alkoholt fogyasztani!  
 

5.  A nem dohányzók védelméről és a dohány termékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999.évi XLII. törvény értelmében osztályunk teljes területén 
tilos a dohányzás. 

 
6. Vigyázzanak az osztály rendjére, tisztaságára! A kórterem padlózatán 

műanyagpalackokat, csomagokat tartani nem lehet! A kórteremben minden beteg 
számára megjelölt beépített szekrény található, amely személyes ruhái tárolására 
szolgál. Az élelmiszereket csak az arra kijelölt beteghűtőszekrényben tárolják, névvel, 
dátummal ellátva. 

 
7.  Kérjük a hozzátartozókat, legyenek figyelemmel az előírt diéta betartására! 

 
8.  Látogatási idő minden nap 9-12 óráig és 14-19 óráig. A látogatás az orvosi, ill. 

főorvosi viziteket nem zavarhatja. Megkérjük a látogatókat, a látogatási időn kívül ne 
tartózkodjanak az osztályon, mert ezzel akadályozzák az ápolási munkát. 

 
9.  Az osztály területét a beteg csak a műszakvezető ápoló tudtával hagyhatja el. 

 
10.  Panaszaikkal az osztályvezető főorvoshoz, az osztályvezető főnővérhez, a Betegjogi 

Képviselőhöz és a Kórházi Etikai Bizottságához fordulhatnak. 
 

 
 
 

 
 
 

 



Az osztály munkarendje 
 
 
06.00-06.15 az osztály átadása 
 
06.15-08.00 a betegek higiénés szükségleteinek kielégítése. 
 
08.00-09.00 az osztályon történő reggeliztetés, reggeli gyógyszeres terápia beadása 
 
09.00-10.00 osztályos orvosi vizitek elvégzése 
 
10.00-12.00 az osztályos vizitrendelések végrehajtása, betegfelvétel, beteg elbocsátása, egyéb 
osztályos feladatok 
 
10.30-11.30 főorvosi nagyvizit 
 
12.30-13.30 ebédeltetés, déli gyógyszeres terápia beadása 
 
14.00-16.00 csendes pihenő biztosítása, látogatás idő kezdete 
 
15.00-18.00 délutáni ápolási teendők elvégzése, a betegek szükségleteinek kielégítése 
 
18.00-18.10 az osztály átadása 
 
18.15-19.00 az osztályon történő vacsoráztatás, esti gyógyszeres terápia beadása 
 
22.00-06:00 az éjszakai ápolási tevékenységek elvégzése. Az osztály előkészítése a következő 
napi betegellátási feladatokra 
 
 
 
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük! 
 
 
 

Az osztály valamennyi dolgozója 
 


