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HÁZIREND 

Kedves Betegeink, Kedves Szülők, Tisztelt Látogatók! 
- Házirendünkkel segítséget kívánunk nyújtani Önnek ahhoz, hogy megismerje új 

környezetét és annak elvárásait. Kérjük együttműködését betegeink gyógyulásának, 
pihenésének zavartalan biztosításához. 

- A beteget többágyas kórteremben helyezzük el (két kórteremhez tartozik egy fürdőszoba 
és WC). 

- Az ágyak a betegellátást szolgálják, kérjük, hogy az üres ágyakra ne üljön és ne is 
pakoljon rá semmit. 

- Javasoljuk nappalra kényelmes ruházat, pl. tréningruha, póló, stb., és éjszakára alvóruha, 
pl. pizsama viselését (a műtőbe kizárólag kórházi ruhában lehet menni!). 

- A kórtermekbe másokat zavaró, nagy értékű szórakoztató berendezéseket, játékokat 
behozni tilos. 

- Minden kórteremben televíziót helyeztünk el, ennek nézése, illetve más szórakoztató 
eszköz, mobiltelefon használata a betegellátást és a szobatársakat nem zavarhatja. 
Javasoljuk fülhallgató használatát. 

- Bármely rendellenesség, állapotváltozás észlelése esetén azonnal szóljon a szolgálatban 
lévő ápolónak (nővérhívó-csengő)! 

- Az orvosi vizit és egyes diagnosztikus, terápiás és ápolási beavatkozás biztonságos és 
nyugodt körülmények között történő végrehajtása érdekében szükség lehet arra, hogy 
azokat hozzátartozók távollétében végezzük el, ezért az orvos, vagy a szolgálatban lévő 
ápoló kérésére a hozzátartozóknak, látogatóknak el kell hagyniuk a kórtermet. A látogatók 
(kísérők) a folyosón nem várakozhatnak. 

- Kórházunkban a betegek látogathatók 08.00 – 20.00 óráig. A beteglátogatás nem 
zavarhatja más beteg nyugalmát. 20.00 óra után a gyógyító munka és a betegek nyugalma 
érdekében csak különösen indokolt esetben és az ügyeletes orvos engedélyével szabad 
látogatót fogadni. 

- Lehetőleg egy betegnél egyszerre két látogatónál több ne tartózkodjon a kórteremben. 
- A saját használatra behozott élelmiszereket névvel ellátva a folyosón elhelyezett 

hűtőszekrényben kérjük tárolni, melyet távozáskor kérünk kiüríteni. 
- A véres váladékkal szennyezett papírvattát, parittya-kötést a nővérszobában, az erre a 

célra kijelölt papírdobozba szabad kidobni. 
- Műtét napján – a műtét után – kérjük, hogy pihenjenek az ágyban, WC-re ápoló 

engedélyével mehetnek ki. Műtét után az ébredési idő alatt (kb. 2 és 2½ óra) a beteg nem 
látogatható. 

- Műtét után a beteg csak az ápoló engedélyével fogyaszthat innivalót, ennivalót (pl. 
szénsavmentes ásványvíz, Ice tea vagy házi készítésű tea, kalács, pogácsa, natúr győri 
édes, vagy háztartási keksz, párizsi, soka, nem töltött és színezékes pékáru, vaj, vajkrém). 

- A műtét napján ne fogyasszanak tejterméket (tej, kakaó, joghurt, puding, kefir), 
gyümölcsöt, gyümölcslét és főtt ételt. 

- Az épületet elhagyni, parkban sétálni csak az ápoló engedélyével lehet. 
- Bent fekvése alatt a kórteremben és az udvaron gyermekének felügyelete, a balesetek 

megelőzése a szülő felelőssége! 
- Az intézmény egész területén dohányozni tilos! 

A fentieket tudomásul veszem, az előírásokat betartom: 
  ........................................................   .......................................................  

 a beteg vagy törvényes képviselőjének osztályos ápoló 

 aláírása aláírása 


