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A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre
vonatkozó jogszabályokat és a kórház működési rendjét.
 Lőfegyver behozatala és tartása tilos a kórház területén!
 Az intézmény teljes területére élő állatot behozni tilos! Kivételt képez a közszolgáltatásokhoz
való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az önálló
életvitelét segítő kutyáját – külön jogszabályban meghatározottak szerint – beviheti
intézményünk mindenki számára nyitva álló területeire.
 Szeszesitalt behozni, illetve fogyasztani a kórház teljes területén szigorúan tilos!
 Dohányozni az intézmény teljes területén tilos, - kivétel a makói tagintézmény pszichiátriai
osztályán betegek számára kijelölt dohányzóhely- az ebből adódó pénzbírságért a
szabályszegő felel! A kijelölt felelősök kötelesek dohányzásra vonatkozó korlátozást
megsértőt felhívni a jogsértés haladéktalan befelezésére.
 Parkolás:
A betegek, és hozzátartozóik számára a kórház udvarán parkolási lehetőséget
biztosítani nem tudunk! Intézményünk területén belül kizárólag parkolási engedéllyel rendelkezők
várakozhatnak, de természetesen lehetőséget biztosítunk arra, hogy az osztályra- vagy
hazaszállításakor, az Önt szállító személygépkocsi behajthasson az épület bejáratához. Kérjük
azonban, hogy gépkocsival minél előbb szíveskedjenek elhagyni az intézmény területét a
mentőforgalom zavartalansága érdekében.
 Felhívjuk figyelmét, hogy az egészségügyi tevékenység ellátása során az orvosok,
szakdolgozók közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Erre figyelemmel az egészségügyi
dolgozókkal szemben a trágár beszéd, fenyegetés, vagy fizikai atrocitás bűncselekmény,
melyet a Büntető Törvénykönyv 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethet.
 A beteg köteles az orvosok és a nővérek utasításait a saját, és a betegtársai érdekében
betartani.
 Az osztályon meghatározott fontos időszakokban (vizit, vizsgálatok, étkezések) kérjük, hogy
a kórteremben tartózkodjon
 Az osztályt - vizsgálatot kivéve – kérjük, úgy hagyja el, hogy a szolgálatban lévő ápolónak
mindig jelentse be hova távozik.
 Kérjük a személyi higiénés követelményeket lehetőségük szerint tartsák be.
 A kórházat bejelentés nélkül a betegnek elhagyni TILOS!
 Kérjük, hogy a betegek ügyeljenek a kórtermek, közös helyiségek, folyosók és az udvar
tisztaságára.
 Kérjük továbbá, hogy a világítással és a vízzel ésszerű mértékben szíveskedjenek
takarékoskodni.
 Kérjük az ajánlott látogatási rend betartását!
 Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az osztályos társalgóban vagy az udvaron
fogadhatják.
 Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Amennyiben a kórteremben történik a
látogatás, maximum két látogatót fogadjon egyidőben, és kérjük, hogy a látogatók a
betegágyakra ne üljenek, és ne pakoljanak! Többágyas kórteremben történő elhelyezésnél,
betegtársánál végzett vizsgálat, beavatkozás esetén, a látogatóknak el kell hagyniuk a
helyiséget!
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