
Kedves Betegeink, Látogatóink!

Betegeink mielőbbi gyógyulása és a zökkenőmentes munkavégzés segítése érdekében kérjük, kórházunkban tartózkodása alatt az alábbiakat betartani szíveskedjenek!
A kórházban folyó gyógyító munka nagy figyelmet és fegyelmet követel az egészségügyi dolgozóktól, betegektől és a családtagoktól egyaránt. Ez a munka számos, mindenkire nézve kötelező, 
a nap azonos időpontjára eső történést tartalmaz, melyek egy jól követhető napirendet alkotnak. A betegellátó részlegek tevékenységének jellege eltérő, ezért minden részlegen más a kialakult 
munkarend. Az egyes részlegek munkarendjéről (vizitek, vizsgálatok, stb) az adott részlegen kaphatnak felvilágosítást. A napirendet a mihamarabbi felépülés, a biztonságos és nyugalmas 
gyógyulás érdekében mindenkinek be kell tartani.

Kórházi felvételkor kérjük, hozza magával kórházi beutalóját, személyi igazolványát, társadalombiztosítási igazolványát (azaz a TAJ kártyáját), valamint korábbi leleteit és zárójelentéseit. Ha 
gyógyszert szed, jegyezze fel azok nevét és adagolását is egy listára és azt adja át kezelőorvosának. Amennyiben ragaszkodik saját gyógyszereinek szedéséhez, arról kérjük, tájékoztassa 
kezelőorvosát!

Ruházat és tisztálkodási eszközök
Betegeink saját háló- vagy szabadidőruhát és lábbelit viselnek a kórházban. A papucs legyen tiszta és kényelmes, a ruházatot javasolt minél gyakrabban, akár naponta is tisztára cserélni. Bizonyos 
esetekben, amikor kiemelten fontos a steril vagy fokozottan tiszta környezet, a kórház speciális öltözéket biztosít. Erről külön tájékoztatást kapnak a felvételkor azok, akikre ez vonatkozik. Javasoljuk, 
hogy megszokott tisztálkodási eszközeit, evő- és ivóeszközeit is hozza otthonról magával és tartsa ezeket magánál a betegszobában.

Értékek megőrzése
A kórházunkba érkező gyógyulni vágyó betegeink számára mindent megteszünk az értékeik védelméért.
Felelősséget csak az osztályokon elhelyezett zárható széfben, vagy a kórház pénztárában elhelyezett értékekért tudunk vállalni, melyet kérésére biztosítunk. 
Ruházatot és kisebb értékű személyes használati tárgyakat a betegszobában található szekrényekben is lehet tárolni, javasoljuk azonban, hogy nagyobb értéket, pénzösszeget ne tartsanak a 
betegek maguknál, azt a hozzátartozókkal küldje haza. Eszméletlen betegnél talált ruházatért, értéktárgyakért és személyes használati tárgyakért a kórház természetesen felelősséget vállal: 
azokat leltárba vesszük és elzárjuk.

Felvilágosítás
Betegeink és a családtagok kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak az orvosokhoz és szakdolgozókhoz. Betegeink adatait, állapotukat azonban bizalmasan kezeljük, ezzel kapcsolatos 
felvilágosítást, ha erről betegünk előzetesen írásban másképp nem rendelkezett, kizárólag az ő, illetve közvetlen hozzátartozója számára tudunk nyújtani. Kivételes esetben betegeink állapotáról 
telefonon keresztül csak a kezelőorvos vagy az ügyeletes orvos adhat felvilágosítást. A sajtó nyilvánosságának biztosítása, munkájának elősegítése mindenkor kizárólag a betegek és hozzátartozóik 
személyiségi jogainak, különösen egészségügyi adatainak, orvosi titkainak tiszteletben tartása mellett, az önrendelkezési jog szem előtt tartása mellett történik. Ennek megfelelően a sajtó 
tájékoztatása kizárólag a beteg, illetve a nevében hozzájárulási jog gyakorlására jogosult kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján és terjedelemben lehetséges.

Kapcsolattartás
Minden nővér pultnál található telefonkészülék, ha betegeink telefonálni kívánnak, és állapotuk azt lehetővé teszi az ott dolgozó nővér segítségével, megteheti. Természetesen saját mobiltelefont 
is be lehet hozni a kórházba, ám annak használatát egyeztetni kell az ápolási szakemberekkel. Kórházunkban nyilvános pénz érmével működő telefonkészülék működik.

Látogatás
A betegnek joga van a kapcsolattartáshoz. Ennek biztosítására kórházunkban az alábbi Látogatási rendet vezettük be:
Beteglátogatási idő a fekvőbeteg ellátó osztályokon hétfő – szombat: 1600 – 1830-ig. Vasárnap: 1300 – 1700-ig kivéve az Intenzív osztályt, ahol minden nap 1530 – 1700 óráig, amennyiben az osztályvezető 
főorvos vagy a kezelőorvos (ügyeleti időben az ügyeletes orvos) a beteg állapota miatt másképp nem rendelkezik.
A látogatási időn kívüli beteglátogatást az osztályvezető főorvos engedélyezi, egyedi elbírálás alapján! A kórházban 12 éven aluli gyermekek látogatóként nem tartózkodhatnak! Súlyos állapotú 
beteg esetében, amennyiben az osztályvezető főorvos engedélyezi, a beteg által megjelölt személy mellette tartózkodhat. 
Fekvőbetegeinket a családtagok és ismerősök a Szülészeti egység kivételével a betegszobában látogathatják meg. Ha azonban a betegszobában bárkinél vizsgálatot vagy beavatkozást végeznek, 
ez időre a betegszobát minden látogatónak el kell hagynia. A zsúfoltság és zaj elkerülése érdekében egyszerre minden betegnél csak két látogató tartózkodhat a betegszobában. Azok a betegek, 
akiknek állapota ezt lehetővé teszi, látogatóikat az emeleti aulákban, illetve a kórház parkjában is fogadhatják. 
Kiskorú beteg esetén a szülő vagy törvényes képviselő gyermekével együtt kórházi felvételre kerülhet.
Az intézet látogatási tilalmat is vezethet be, ha ezt járványügyi szempontból indokoltnak tartja.
Kérjük látogatóinkat, hogy a Látogatási rendet betegeink mielőbbi gyógyulása érdekében betartani szíveskedjenek!

Betegjogi észrevétel, panasz
Kórházunk a betegjogok messzemenő tisztelete és figyelembevétele mellett végzi gyógyító munkáját. Ha betegeinknek vagy a családtagoknak mégis panaszuk van jogaik érvényesülésével vagy 
a kórházi ellátással kapcsolatban, azt a betegjogi képviselőnél, a főigazgatónál, az orvos igazgatónál és az ápolási igazgatónál egyaránt jelezhetik. 
A betegjogi képviselő nevéről, félfogadási rendjéről, illetve elérhetőségéről felvilágosítást az egységeken elhelyezett tájékoztatóból kaphat.
Egyéb jogairól és kötelezettségeiről további felvilágosítást kezelőorvosától, vagy a részlegen elhelyezett „Szabályzat a betegek jogairól és kötelezettségeiről” című dokumentumból kaphat.

Vallásgyakorlási lehetőség
Betegeinknek joguk és lehetőségük van kórházunkban a szabad vallásgyakorolásra, és arra, hogy egyházi személyekkel kapcsolatot tartsanak.
A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata lelkigondozót biztosít az Intézet betegeinek, látogatóinak, dolgozóinak. A Váci Egyházmegye kórházlelkészi szolgálatának szervezésében papok, 
lelkészek – a betegek személyes kérésére – hetente szombat délelőttönként felkeresik a betegeket, hogy a hitük szerinti lelki, szentségi megerősítést is megkaphassák.
Lelkigondozónk elérhetősége: hétfőtől – péntekig: 0800-tól 1500 óráig. Tel.: 06-37/341-033/323-as mellék.

A KÓRHÁZ TERÜLETÉN TILOS A DOHÁNYZÁS ÉS AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS!

Saját televízió és rádió üzemeltetése baleseti és tűzvédelmi okok miatt kórházunkban tilos!

A kórtermekbe sem cserepes, sem vágott virágok nem hozhatók!

Parkolási lehetőséget látogatóink és mozgáskorlátozott látogatóink számára a főépülettel szemben korlátozott számban biztosítunk, térítési díj ellenében. A parkolóban lévő gépjárművekért, és 
a gépjárművekben hagyott értéktárgyakért a Kórház felelősséget nem vállal!

Büfé, automaták
A büfé hétfőtől – péntekig 700 – 1800 óráig, szombat – vasárnap 0900 – 1800 tart nyitva. Kávéautomata a főépület auláiban és majdnem minden emeleten, illetve a rendelőintézet aulájában található.

Gyógyszertár
A Rendelőintézet földszintjén. A patika vény nélkül is kapható, és orvosi rendelvényre kiadható készítményeket, valamint gyógyászati segédeszközöket és higiéniás termékeket egyaránt forgalmaz. 
Telefon: 06-37/341-199.
Nyitva tartás: hétfő – péntek 800 – 1600 óráig.

Bankautomata
Az OTP bankjegy-automatáját a kórház főépületének aulájában találja, ahonnan bármely napszakban vehet fel készpénzt.

Hulladékgyűjtés
A kórházban orvos-szakmai szelektív hulladékgyűjtés történik. Minden váladékkal szennyezett anyag (pl.: injekciós vatta, kötszer, tampon, betét) veszélyes hulladékként kezelendő, ezért azt a 
sárga színű „veszélyes hulladék” jelzéssel ellátott gyűjtőzsákba kell elhelyezni. Az egyéb hulladékokat a kommunális hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni.

A kórházi kezelés befejeződésekor − a sürgősségi ellátások kivételével − betegeinket a vizitek után bocsátjuk haza. A pontos időpontról kezelőorvosa személyesen tájékoztatja a beteget. 
Távozáskor betegeink a kórházi kezelésről zárójelentést kapnak. Kérjük, ezzel hazatérésük után keressék fel háziorvosukat. 

Őszintén reméljük, hogy betegeink egészségben megerősödve, elégedetten térnek haza kórházunkból!
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