
REUMATOLÓGIA OSZTÁLY 

                                             HÁZIREND 
 

Tisztelt betegeink és látogatóik! 
 
 Kórházba vonulásukkor hozzanak magukkal: Személyi Igazolványt, 

Társadalombiztosítási Igazolványt, Lakcímkártyát, beutalót, előző orvosi leleteket, 
röntgenfelvételeket (amennyiben rendelkezésre áll), otthonában szedett gyógyszerek 
jegyzékét, tisztálkodási felszerelést, evőeszközt, köntöst, papucsot, fürdőruhát, 
tréningruhát, zoknit. 

 
 Osztályos betegfelvétel időpontja: 8. 00-10. 00 óráig, kivétel a mentővel érkező új 

beteg. 
 
 A hozott értéktárgyak biztonságos tárolását az osztály nem tudja felvállalni, ezért csak 

saját felelősségükre tarthatnak maguknál pénzt, ékszert, értéktárgyakat. Az Önöknél 
maradt nagyobb érték a kórház széfjében elhelyezhető. 

 
 A gyógyulás elengedhetetlen feltétele a pihenés, ezért kérjük, betegtársaik nyugalmát 

ne zavarják, televíziót, rádiót, magnetofont csak fülhallgatóval használhatnak. 
 
 A kórházi tartózkodás alatt szeszesital fogyasztása tilos!  

 
 A kórházban dohányozni tilos! 
 
 Kérjük, az orvosi vizitek alatt a kórteremben tartózkodjanak, ágyuk, éjjeliszekrényük 

legyen rendezett, tiszta, kezelési lapjaikat készítsék elő. 
     Mobil telefonjaikat halkítsák le, vagy kapcsolják ki a zavartalan betegellátás érdekében! 
 
 Az orvos utasításait a mielőbbi gyógyulásuk érdekében szíveskedjenek 

maradéktalanul betartani. 
 
 Az osztály területét a kórtermes-ill. ügyeletes nővér tudtával, a Kórház területét pedig 

a kórtermes orvos, ill. ügyeletes orvos engedélyével hagyhatják el. 
 
 Jó idő esetén, - ha állapotuk megengedi - a parkban találkozhatnak látogatóikkal. 

 
 Éjszakai pihenő 21.00-05.00 óráig van. A bejárati ajtó bezárására 20.00 órakor kerül 

sor.  
 
 Hozzátartozók az osztályra 16.00-20.00 óra között telefonálhatnak, beszélgetési idő: 3 

perc.  
 
 Telefonon csak a beteg általános állapotáról adhatunk tájékoztatást (amennyiben ehhez 

a beteg hozzájárul) a titoktartási kötelezettség miatt. A beteg vagy az általa megjelölt 
személy a betegség lefolyásáról személyes felvilágosítást a kezelőorvostól kérhet. 

 
 Kérjük a hozzátartozókat, hogy a kezelőorvosnál tájékozódjanak, mit hozhatnak a 

betegeknek, hogy tiltott dolgokkal ne zavarják meg a diétás étrendet, ill. a gyógyulás 
folyamatát. 

 
 Cserepes virágot higiéniai okok miatt tilos a kórteremben tartani! 

 



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

 
 Látogatási idő:          

 
hétfőtől-péntekig : 16.00-18.00 óráig,  

 
     szombat- vasárnap- ünnepnapokon : 10.00-12.00 óráig. 
 
 A jobb betegellátás érdekében kérjük a hozzátartozókat, hogy a beteglátogatási időn 

kívül ne tartózkodjanak az osztályon, mert ezzel akadályozzák a gyógyító munkát. 
 
 Kérjük, hogy a távozó beteg a távozás napján 9.00 óráig adja át az ágyát, hogy az 

érkező új beteget időben le tudjuk fektetni.  
 
 Távozó betegnek ebédet és vacsorát nem tudunk biztosítani, kivéve a mentővel távozó 

beteg / számukra a Kórház belső szabályzata alapján hideg élelmiszert tudunk 
biztosítani/. 

 
 Kérjük, ügyeljenek a rendre, a tisztaságra, hozzájárulva ezzel a Kórház Higiénés 

Szabályainak betartásához, az esetleges fertőzési lehetőségek elkerüléséhez. 
 
 Vizitek időpontjai:                                                                                                  

 
      Főorvosi vizit: (08.15-9.00)       - Aktív Részleg:                    
                                                            1,2,4-s kórterem: hétfő, csütörtök 
                                                             3,5,6,7-s kórterem: kedd, péntek 
                                                           - Rehabilitációs Részleg: szerda 
      Kezelő orvosi vizit:  08.15-09.00 
 

 Csendespihenő ideje: 14.00-16.00 óráig, kérjük ezen időszak alatt tartózkodjanak a 
kórteremben! 

 
 A fekvő betegek medence- és súlyfürdő kezelése és a vízalatti gyógytorna a Jósa 

András Kórház és a Sóstógyógyfürdők Zrt közötti szerződés alapján 2011 június 16.-
tól a Júlia Fürdőben történik, munkanapokon 09.00-11.00 között, fürdőmestereink 
felügyeletével. A kórház és a fürdő között az EH Zrt  mikrobusza szállítja betegeinket.  
Tangentor kezelés a fizioterápiás részlegünkön van.  

 
 Masszázs:                        6. 00 - 15. 00 h-ig, 

 
 Tangentor:                       6. 00 - 15. 00 h-ig, 

 
 Fiziotherápia:                  6. 30 - 15. 00 h-ig. 

 
 Ritex-pakolás:                 hétfő- szerda- péntek:   15. 00 h-tól, 

 
 Antiphlogistin-pakolás:  hétfő- szerda- péntek: 17. 00 h-tól. 

 
 Hőmérőzés:                   - reggel:   5. 30-6. 00 h-ig,  

 
                                                    - délután: 14. 00-14.30-ig. 

 
 
Mártonné Kővári Ildikó     Dr. Bartha Attila 
 Osztályvezető főnővér Osztályvezető főorvos 




