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Kivonat a Házirendből 
 

Tisztelt Uraim! Gyermeke a Kórházi Kezelőintézetbe kerül. Mindent megteszünk a gyermek egészsége érdekében. 
Kérjük, hogy a közös érdek érdekében tartsák be az egészségügyi személyzet minden tanácsát és a házirendet. 

 
A GYERMEK FELVÉTELE A KÓRHÁZBA 

 
A rendszeres kórházi kezeléshez beutaló és hiteles egészségügyi füzet szükséges. 

Vigye magával gyermeke korábbi egészségügyi feljegyzéseit.  
Kérjük, személyes higiéniai cikkeket hozzanak magukkal. 

A gyerekek használhatják pizsamájukat, fürdőköppenyüket, fehérneműjüket, papucsukat. 
Személyes könyvek, folyóiratok és játékok (hangjelzés nélkül) használata is megengedett, amelyek fertőtleníthetők. 

Kérjük, hogy nagyobb értékű dolgokat ne vigyen az Intézetbe, mert ezekért nem tudunk felelősséget vállalni. 
Élelmiszer biztosított, így nem szükséges hozni. 

A mégis bevinni kívánt élelmiszer típusát és mennyiségét az orvos hagyja jóvá, és egy nővér ellenőrzi. 
Az egészségügyi személyzet tanácsa nélküli élelmiszer fogyasztása hátrányosan befolyásolhatja a diagnosztikai 

folyamatot és kezelést. A rágógumi nem megengedett. 

 
A GYERMEK KISÉRŐTÁRSA 

 
Gyermek 15 éves korig, valamint 15 évesnél idősebb gyermek, aki súlyosan testi vagy szellemi fogyatékos, vagyis ha 
betegség vagy sérülés következtében bizonyos testi vagy lelki funkciók elvesztése következik be, amely miatt a napi 

tevékenységet önállóan nem tudja ellátni, ideértve a hallás-, látás- és beszédsérült gyermeket is, fekvőbeteg-kezelés 
és orvosi rehabilitáció ideje alatt orvosilag szükséges kíséretre jogosult a jogszabály szerint. 

A kísérőnek speciális (igazolt) Utasításra van szüksége a kísért beteg számára. 
A gyermekkel együtt tartózkodó társnak be kell tartania az alapvető higiéniai előírásokat - személyi higiénia, 
rendszeres kézmosás a gyermekkel való érintkezés előtt, WC használat után, kilincs, telefon, kezelés, lift stb. 

A kísérők étkeztetését annak az osztálynak a szabályai szerint szervezzük, ahol a gyermeket kezelik. 
Gyermekágy használata nem megengedett. 

Az orvosi feljegyzések saját kezdeményezésű felülvizsgálata tilos. 
A szülő/törvényes képviselő jogosult betekinteni az orvos által átadott egészségügyi dokumentációba. 

A szobákban radiátor használata és forró italok (kávé, tea) készítése nem megengedett. 
Tilos az intézet minden részét fényképezni, 

az Intézet vezetőjének megfelelő hozzájárulása nélkül. 
Tilos a betegek, valamint az Intézet dolgozóinak felvétele, fényképezése, külön hozzájárulás nélkül. 

Az épületen belül a dohányzás, alkohol és pszichoaktív szer fogyasztása tilos, valamint az Intézeten belül. 

 
LÁTOGATÁS 

 
A betegek látogatása minden nap 13:00 és 15:00 óra között lehetséges. 

Egyszerre maximum két fő látogathat. A látogatóknak a kórházi ágyakon ülni tilos. 
Rendkívüli látogatást indokolt esetben a munkaegység vezetője engedélyezhet. 

A fertőző betegségek járványa idején a betegek látogatása tilos,S 
addig tart, amíg a fertőző betegségek járványa tart. 

 
INFORMÁCIÓ 

 
A beteg egészségi állapotáról szóban (személyes kapcsolattartással vagy telefonon) 13:00 és 13:30 között adnak 

tájékoztatást kizárólag a szülőnek/törvényes képviselőnek, nem pedig minden családtagnak egyénileg. 

 
A GYERMEKEK KIBOCSÁTÁSA ÉS A MENTESÍTÉSI LISTÁK KIADÁSA 

 
A kórházi kezelésről és az elbocsátási listáról az epikrízissel érintett gyermeket személyi igazolvány vagy más 

fényképes személyazonosító okmány bemutatásával a szülő/törvényes képviselő veszi át 13:00 és 13:30 között. 
 

A mentesítési listát be kell mutatni a kiválasztott gyermekorvosnak az Egészségügyi Központban. 
 

(Minden férfi vagy női nemű szó megkülönböztetésmentes nemre utal.) 
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