Kanizsai Dorottya Kórház
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Urológia Osztály
Osztályvezető: Dr.Lipták József
Telefon:502-026
HÁZIREND- UROLÓGIA OSZTÁLY
Kedves Betegünk!
A zavartalan betegellátás érdekében kérjük az osztály házirendjének betartását.
Felvétel után szíveskedjen átöltözni és az Ön számára kijelölt kórteremben tartózkodni. Értéktárgyakat,
ékszereket, pénzt – ha nem szükséges – ne tartson magánál. Amennyiben ez elkerülhetetlen kórházunkban
tartózkodása során lehetőség van osztályon széf használatára, illetve intézeti megőrzésre is.






















Orvosi vizitek:
Osztályos vizit:
07:30-07:45
Főorvosi nagyvizit:
07:45-08:10
Tisztelettel kérjék kedves betegeinket, hogy a vizitek ideje alatt tartózkodjanak a kórtermekben.
Étkezés:
Reggeli:
08:00-08:30 között
Ebéd:
11:30-12:30 között
Vacsora:
17:30-18:00 között
Látogatási rend:
Munkanapokon:
14:00-18:30-ig
Munkaszüneti napokon:
10:00-12:00-ig és 14:00-18:30-ig
A látogatási időtől eltérő beteglátogatást a főigazgató, osztályvezető, vagy ügyeletvezető főorvos
indokolt esetben engedélyezheti.
A súlyos állapotú beteg, illetve a kiskorú beteg esetén törvényes képviselője, vagy a törvényes
képviselő által megjelölt személy a beteg mellett tartózkodhat.
A betegek nyugalma, zavartalan gyógyulásának elősegítése, ill. a műtétre és a vizsgálatra történő
előkészítése nyugodt körülmények közötti biztosítása érdekében kérjük a látogatási rend betartását!
Villanyoltás ideje: 21 óra. Villanyoltás után szíveskedjenek a kórteremben tartózkodni.
A társalgóban és a kórteremben elhelyezett televíziót az osztály dolgozói kezelik.
Szíveskedjen a nővérhívót rendeltetésszerűen használni.
Ha elhagyja a kórtermet, kérjük vegye fel a köntösét. Az osztály elhagyása orvosi engedéllyel
történhet, tájékoztatva a szolgálatban lévő ápolónőt a tartózkodási helyéről.
Tervezett vizsgálat, konzílium idején kérjük a kórteremben várni a vizsgálatot végző orvost.
Kérjük a kórtermeket naponta többször szellőztetni.
Osztályunkra beszerzésre került vezeték nélküli hordozható telefon, melyen a beteg elérhetőségét
biztosítjuk.
A folyosón hűtőszekrény áll a betegek rendelkezésére, ahol becsomagolt, névvel illetve a behelyezés
dátumával ellátott élelmiszer tárolható. Ételmelegítéshez (mikrohullámú sütő) kérje az ápolónők
segítségét.
Kórházi tartózkodása alatt otthonából hozott saját evőeszközöket szíveskedjen magával hozni.
Tisztelettel kérjük a betegágya és környezetének rendben tartására.
Az éjjeliszekrényen virágot- a fertőzések elkerülése érdekében – csak zárt csomagolásban lehet
tartani.
Kérjük annak szíves tudomásul vételét, hogy az ápolónő felvilágosítást csak a beteg általános
állapotáról adhat. Részletes tájékoztatásra a kezelőorvos jogosult.
Osztályunkon TILOS A DOHÁNYZÁS!

Kérjük Önt, hogy ügyeljen az osztály tisztaságára és rendjére, hiszen a lehetőségekhez képest kialakított
kellemes környezet és tisztaság megtartása az Ön mielőbbi gyógyulását szolgálja.
KÖSZÖNJÜK

