
  
 

ÁLTALÁNOS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

 

 

NÉV: 

BECENÉV: 

TAJ: 

LAKCÍM: 

SZÜLŐK NEVE: 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ: 

HOZZÁJÁRULÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ: 

KINEK ADHATÓ FELVILÁGOSÍTÁS: 

KINEK NEM ADHATÓ FELVILÁGOSÍTÁS: 

ALTERNATÍV ELLÁTÁSI LEHETŐSÉG: 

HIT, ÉRTÉKREND: 

GAZDASÁGI HELYZET: 

IRÁNYDIAGNÓZIS 

KEZELÉSI TERV: 

MELYIK KÓRTEREMBEN FEKSZIK, ELÉRHETŐSÉG, LÁTOGATÁSI IDŐ: 

KEZELŐORVOS: 

MIKOR, HOGYAN ÉS KITŐL KAP INFORMÁCIÓT: 

VAGYONTÁRGYAK: 

JAVASOLT KEZELÉSEK: 



A KEZELÉS KÖLTSÉGEI: 

A KEZELÉSEK ELŐNYEI: 

KEZELÉSEK ALTERNATÍVÁI: 

A GYÓGYULÁS LEHETSÉGES PROBLÉMÁI (MELLÉKHATÁSOK): 

KI VÉGZI A KEZELÉSEKET: 

MŰTÉTI/INVAZÍV BEAVATKOZÁSOK: 

ÁTHELYEZÉSI LEHETŐSÉG: 

 

A betegjogokat, a beteg gyermekek, a szülők vagy törvényes képviselői 

kötelezettségeit, a Gyermekgyógyászati Osztály házirendjét tudomásul veszem, az 

esetleges panasz kivizsgálási lehetőségekről felvilágosítást kaptam és a kórházi 

felvételbe beleegyezem. 

 

Orosháza, 20.......................................... 

 

…............................................ 

   orvos aláírása 

 

….............................................. 

szülő/törvényes képviselő aláírása 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

 

Név: ....................................................   Név: ............................................... 

 

Cím: .....................................................   Cím: ............................................... 



1. 
  

LÁTOGATÁSI REND 

 

Látogatási idő: 

Hétköznap: du. 14-16 óráig 

Szombat-vasárnap és ünnepnap: de. 10-12 óráig 

                              du. 14-16 óráig  

(Az eltérő időpontokra külön engedély szükséges.) 

 

Látogatási rend: 

1. 12 éven aluli gyermekek az osztályt nem látogathatják.  

2. A gyermekhez csak az előirt védőruhában lehet bemenni  (köpeny, lábzsák, 

szükség esetén szájmaszk.) 

3. Az ágyhoz kötött betegnél egyszerre csak 1 látogató lehet. 

4. Kórterembe érkezéskor és távozáskor fertőtlenítő kézmosás szükséges. 

5. Csecsemőket az udvar felőli látogató folyóson (ablakon keresztül) lehet 

megnézni. Nagyobb gyermeket az erre kijelölt folyosóra lehet kivinni. 

6. A fertőzésveszély elkerülése és az Egészségügyi törvény értelmében 

mindenki csak a saját gyermekével foglalkozhat. 

7. Mindenki saját gyermekét ápolhatja, gondozhatja, de a nővér útmutatásait, 

kéréseit szíveskedjenek betartani. 

8. A gyermek csak az eheti és ihatja, amit az orvos vagy a nővér engedélyezett. 

9. Kórterembe kabátot (utazó) táskát bevinni TILOS! 

10. Értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

11. A látogatók érkezésüket és távozásukat jelezzék a nővérnek. 

12. Az ágyrácsot gyermekük biztonsága érdekében szíveskedjenek felhúzni. 



13. Látogatókat telefonhoz nem hívunk. 

14. A kórterem rendjéért a nővér felelős, ezért kérjük a tisztasági 

rendszabályokat betartani és a kórterem rendjére vigyázni! 

15. A beteg állapotáról felvilágosítást csak a kezelőorvos adhat. 

16. A gyermek haza adása 13 óra után, vagy az orvossal megbeszélt időpontban 

történik. 

17. Akinek orvosi engedélye van, reggel 07 óra 30 perctől 20 óráig lehet 

osztályunkon a gyermeke mellett. 

18. Utcai ruhában nem lehet a kórteremben, ezért hozzon magával váltóruhát 

(pólót, nadrágot, papucsot). 

 

A beteg mielőbbi gyógyulása érdekében kérjük a fentiek tudomásul 

vételét. 

 

 

                 Dr. Kováts Anikó 

         Mb. osztályvezető főorvos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   GYERMEKOSZTÁLY HÁZIRENDJE 

 

1. 06:00 – 07:30 óráig  Reggel fürdetés, vérvétel, injekciózás 

2. 07:30 – 08:00 óráig  Reggeliztetés 

3. 08:30 – 12:00 óráig  Kisvizit, vizsgálatok és nagyvizit 

4. 11:30 – 12:00 óráig  Ebéd 

5. 12:00 – 14:00 óráig  Csendes pihenő a látogatási időig. 

(Kérjük a csendes pihenő betartását!) 

6. 14:00 – 16:00 óráig  Látogatás az erre kijelölt helyen 

7. 16:30 – 19:00 óráig  Gyógyszerezés, vacsora osztás, fürdetés 

8. 19:00 – 20:00 óráig  Korhatár nélkül TV nézés, játszás 

9. 20 órakor    Villanyoltás 

10.  A kísérőként felvett anya csak a saját gyermekével foglalkozhat, etetheti, 

itathatja. 

11. Diéta pontos betartása. 

A látogatáskor beküldött élelmiszereket engedélyeztetni szíveskedjen! 

12. Telefonérdeklődés: 11-12 óráig, illetve látogatási időben. Telefonhoz 

nagyobb gyermeket odahívunk. 

13. 23:00 – 24 óráig   Injekciózás, négyszer járó gyógyszerek 

beadása. 

14. Értékekért (pl.: ékszer, pénz, rádió, mobil telefon, laptop) felelősséget 

nem tudunk vállalni. 

 

 

        Dr. Kováts Anikó 

Mb. osztályvezető főorvos 


