GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI
EGÉSZSÉGVÉDELMI INTÉZET
Újvidék, Hajduk Veljko u. 10, tel. 425-200, fax 520-436

Házirend
Tisztelt, gyermekük kivizsgálás és gyógykezelés miatt került a kórházba.
Részünkről mindent megteszünk, hogy indokoljuk előlegezett bizalmukat.
Gyermekük egészségének, valamint a zavartalan munkafolymat biztosítása érdekében kérjük Önöket,
tartsák tiszteletben az alábbi szabályokat és tanácsokat.
BETEGFELVÉTEL
Feltétlenül szükséges a kórházi kezelésre vonatkozó (hitelesített) beutaló és a (hitelesített) betegkönyv.
Hozzák el a kórtörténetre vonatkozó teljes orvosi dokumentáció fénymásolatát.
A gyerek használhatja saját pizsamáját, háziköntösét, alsóneműjét, papucsát.
Kérjük, hozzák el a gyermek személyi tisztálkodási szereit.
Hagyhatnak itt könyveket, folyóiratokat, puha (síp nélküli) játékszereket.
Az értéktérgyakat (ékszer, óra, rádió, maroktelefon) vigyék haza.
Az étkezést biztosítjuk, élelmiszert nem kell hozni, mert kihathat a betegség folyamatára és a laboratóriumi eredményekre.
A behozni szándékozott élelmiszer fajtáját és mennyiségét az orvos hagyja jóvá, és az ápolónők ellenőrzik. Ne hozzanak rágógumit!
TÁRS GYEREK
A törvény értelmében a betegek jogait (ábra. RS 45/2013-26 cikk), valamint a szabályzat tartalmát és
hatályát a jogot, hogy az egészségügy, a kötelező egészségbiztosítás részvételről szóló 2017 (Sl. Glasnik.
RS 8/2017-tag 11 -Attitude 8), év alatti gyermekek 15, során a beteg a kezelés és az orvosi rehabilitáció,
joga kell kísérnie (szülő, örökbefogadó szülő vagy gondviselő), amikor csak lehetséges,
de ez orvosilag indokolt.
Ezekben az esetekben meg kell elválasztani (hitelesített) felhasználó követői.
Társ, aki marad a gyermek be kell tartaniuk az alapvető higiéniai előírások betartása - személyi
higiénia, a rendszeres kézmosás előtt a gyermekkel érintkezik, használata után a mosdóba, megható
kilincsek, telefon, kezelése, lift.
Companion vacsorázzon a Department of követői, nem az osztály, ahol a gyermek található.
Használata gyermekek száma aludni.
Tilos önként felülvizsgálata orvosi feljegyzések.
A szülő / gondviselő joga van az orvosi feljegyzések, amelyet a doktor.
A szobák nem használhatja főzőlapok, fűtőtestek, főzéshez kávét.

LÁTOGATÁS
13.00 - 15.00 óra között
A gyermeket egyidejűleg legfeljebb két személy látogathatja, és a látogatók nem ülhetnek a beteg ágyára.
TÁJÉKOZTATÓ
13.00-13.30 óra között
Szóbeli tájékoztatást (személyesen vagy telefonon) kizárólag a szülő és a gyám kaphat,
a család hozzátartozói egyénileg nem.
A GYERMEK HAZABOCSÁTÁSA ÉS AZ ELBOCSÁTÓLEVÉL KIÁLLÍTÁSA
13.00-13.30 óra között
A gyermek vesz a szülő vagy gondviselő bemutatásával azonosító kártyák.
Az elbocsátólevelet fel kell mutatni az ambulanciás rendelőorvosnak.

