HASZNOS TUDNIVALÓK
SZÜLŐKNEK

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
1146 Budapest, Bethesda u. 3.
Felelős szerkesztő: Tamásné Bese Nóra, dr. Vissi Borbála
Kiadványterv: Sosity Beáta
A kiadvány a Bethesda Kórház Alapítvány támogatásával jelenik meg.
Támogatáshoz számlaszám: 10300002-20350699-70073285
www.bethesda.hu
facebook.com/bethesdagyermekkorhaz
bethesdagyermekkorhaz

Kedves Szülők!
Ezt a kiadványt azért készítettük, hogy segítséget
nyújtsunk Önöknek a kórházunkban való eligazodásban. Kórházba kerülni mindig megterhelő és új
helyzetet jelent egy család, egy gyermek életében,
átérezzük az Önök és gyermekük bizonytalanságát.
Ezért szeretnénk kézen fogni a családokat és végigvezetni a rendszeren, válaszolva a kérdésekre, bemutatva a lehetőségeket, szabályokat.
Kiadványunk első részében a kórház és környékének
térképe található, melyen feltüntettük a legfontosabb szolgáltatókat, ezután általános információkat
olvashatnak a kórházi tartózkodásról, végül pedig
osztályokra lebontva találják a speciális szabályokat,
tudnivalókat. Kérjük, mindig olvassák el a konkrét osztályra vonatkozó információkat is, hiszen az
osztály tevékenységéből, az ellátás speciális jellegéből adódóan lehetnek olyan információk, amelyek
felülírják az általános szabályokat.
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Környezetünk
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1

Bethesda Gyermekkórház,
Bethesda utcai telephely
1146 Budapest, Bethesda u. 3.

11

Finom Pékség és Pizzéria
1142 Budapest, Horváth Boldizsár u. 1.
H–P: 5–22, SZ–V: 6–22

2

Bethesda Gyermekkórház, L-épület
1143 Budapest, Ilka u. 57.

12

3

OTP ATM
1145 Budapest, Mexikói u. 66.

Nemzeti Dohánybolt
1145 Budapest, Mexikói u. 70.
H–V: 6–15

4

K&H ATM
1146 Budapest, Ajtósi Dürer u. 10.

13

Nemzeti Dohánybolt
1146 Budapest, Hungária krt. 171.
H–V: 0–24

5

OTP ATM
1146 Budapest, Hungária krt. 149.

14

6

Spar Express
1146 Budapest, Hungária krt. 175.
H–V: 0–24

McDonald’s
1146 Budapest, Hungária krt. 171.
H–V: 7–20

15

7

Spar Szupermarket
1146 Budapest,
Nagy Lajos király útja 191.
H–P: 6–19, V: 7–15

Burger King
1146 Budapest, Mexikói u. 70.
H–SZ: 8–22, V: 9–21

16

dm
1147 Budapest, Mexikói u. 70.
H–P: 7–19, SZ: 8–14

8

CBA
1145 Budapest, Amerikai u. 67.
H–P: 6:30–19, V: 7–17

17

9

VIP ABC
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja
4/b.
H–V: 6–21

Szeplőtelen Fogantatás-templom
1146 Budapest, Hermina u. 19.
Miserend: H, SZ, CS, P: 6:30
SZ:8:30, V: 9:00

18

OMV
1146 Budapest, Hungária krt. 177.
H–V: 0–24

10

Fornetti Látványpékség
1142 Budapest, Horváth Boldizsár u. 1.
H–P: 5–20, SZ:5–18, V: 5–16

7

8

1

Bethesda Gyermekkórház,
Lórántffy-részleg (L-épület)
1143 Budapest, Ilka u. 57.

12

Nemzeti Dohánybolt
1146 Budapest, Hungária krt. 171.
H–V: 0–24

2

MKB ATM
1146 Budapest, Thököly u. 100/a.

13

3

ERSTE ATM
1143 Budapest, Gizella u. 59.

Nemzeti Dohánybolt
1146 Budapest, Thököly u. 96.
H–P: 6–20, SZ–V: 7–14

4

K&H ATM
1146 Budapest, Ajtósi Dürer u. 10.

14

McDonald’s
1146 Budapest, Hungária krt. 171.
H–V: 7–20

5

OTP ATM
1146 Budapest, Hungária krt. 149.

15

6

OTP ATM
1146 Budapest, Thököly u. 102.

Burger King
1146 Budapest, Hungária krt. 116–118.
H–V: 8–23

16

7

Spar Exressz
1141 Budapest,
Hungária krt. 116.
H–V: 0–24

dm
1147 Budapest, Szabó József u. 6.
H–P: 9–19, SZ: 9–18, V: 9–16

17

8

Reál Élelmiszer
1143 Budapest, Hungária krt. 136.
H–P: 6:30–21, SZ: 8–21

Szeplőtelen Fogantatás-templom
1146 Budapest, Hermina u. 19.
Miserend: H, SZ, CS, P: 6:30
SZ:8:30, V: 9:00

18

9

CBA Klasszis Csemege
1146 Budapest, Thököly u. 96.
H–P: 6–19, SZ: 7–14

Baross téri Református Egyházközség
temploma
1146 Budapest, Szabó József u. 16.
Istentisztelet: V: 10:30

10

Lipóti Pékség
1146 Budapest, Thököly u. 100/b.
H–P: 6–19, SZ: 7–12

19

OMV
1146 Budapest, Hungária krt. 116–118.
H–V: 0–24

11

Nemzeti Dohánybolt
1146 Budapest, Hungária krt. 140–144.
H–P: 6–20, SZ: 6:30–13
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Kórházunk

BETHESDA UTCAI TELEPHELY
FÖLDSZINT

•
•

Gyermekbelgyógyászati osztály
Sürgősségi osztály és ambulanciák

I. EMELET

•
•
•

Gyermeksebészeti osztály
Fül-orr-gégészeti osztály
Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központ

FÖLDSZINT

•
•

Radiológia
Fül-orr-gégészeti ambulanciák

I. EMELET

•

Aneszteziológiai és Intenzívterápiás osztály

II. EMELET

•

Csecsemőosztály

•
•
•

Étterem
Büfé
Gyógyszertár

•

Anyák háza

•

KIDSZ és járóbeteg szakrendelések

K-ház

•
•

Labordiagnosztikai osztály
Járóbeteg szakrendelések

M-ház

•

Járóbeteg szakrendelések

A-szárny

B-szárny
C-épület
F-ház
H-ház

szülők, látogatók által
használható bejáratok

12

dohányzásra
kijelölt hely

parkolósáv

akadálymentesített
bejárat

játszótér

A
B
M

F

H

C
K

L-épület

(Ilka utca 57.)
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GYÓGYSZERTÁR

NYITVATARTÁS: H, Sz, P: 9:00–18:00, K, Cs: 9:00–15:30
ÜGYELET: Sz, P: 18:00–22:00

BÜFÉ

NYITVATARTÁS: H–P: 7:00–18:00
Meleg reggeli H–P: 7:00–9:00 között kapható (bundáskenyér,
tojásrántotta, bacon, virsli/kolbász, zöldségek, müzli)

ÉTTEREM

EBÉDKIADÁS: 11:30–13:30
Az étteremben kétféle menü kapható (A menü: 750 Ft, B menü:
1050 Ft). Az ebédre hétköznap a büfében nyitvatartási időben
lehet befizetni, a kapott blokkal lehet az ebédet az ebédlőben
kikérni. Hétvégén közvetlenül az ebédlőben lehet ebédet vásárolni, kizárólag készpénzes fizetéssel. Az aktuális heti menüről
szintén a büfében tájékozódhatnak.

BETHSHOP

NYITVATARTÁS: H, Sze, P: 8:00-18:00, K, Cs: 8:00-16:00
A Shopban védőfelszereléseket, higiéniai termékeket,
pelenkát, papírzsebkendőt, valamint egyszerűbb élelmiszereket
(ásványvizet, teát, kekszet, müzliszeletet) vásárolhatnak.
A teljes kínálatot a QR-kód alatt tekinthetik meg.

KÁVÉAUTOMATA

Kávégép a portától jobbra nyíló folyósó végén (B-szárny) található.

DOHÁNYZÓHELY

Dohányozni az F-ház előtt kijelölt dohányzóhelyen lehet!
Az L-épületben dohányzásra a kerítésen kívül, az épület előtt
van lehetőség.
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WIFI

WIFI-KÓD: guest, jelszó nélkül.

PARKOLÁS

A Bethesda utcában a C-épület előtti, utcára merőleges parkolóhelyeken ingyenesen lehet parkolni, a Hermina úton fizetős
parkolásra van lehetőség.
Az Ilka utcában fizetős parkolásra van lehetőség.
(A parkoláshoz érdemes aprót tartani maguknál!)

PÉNZTÁR

NYITVATARTÁS: H–P: 7:00–15:00
Amennyiben gyermeke térítésidíj-köteles ellátást kapott,
a kiállított számlát a pénztárban tudja befizetni (C-ép. I. emelet).

ANYÁK HÁZA

Az Anyák háza az F-ház földszintjén található, 50 km-nél mes�szebbről bentfekvő beteg, szoptatós édesanya, súlyos betegség
esetén van lehetőség egy szülő elhelyezésére (a jogosultság megítélése az orvos feladata).

PORTASZOLGÁLAT

A főbejáratnál 0–24 órában portaszolgálat üzemel.
A Lorántffy-épület bejáratánál 6–18-ig portaszolgálat üzemel.
Az ételrendeléseket kérjék a szülők nyugodtan a portához,
ott vegyék át.

KÓRHÁZLELKÉSZI
SZOLGÁLAT

Szakképzett kórházlelkészeink, lelkigondozóink segítenek lelkigondozó, támogató beszélgetésekkel, valamint egyházi rituálékkal
(imádság, áldás, keresztelő, úrvacsora).
Elérhetőségünk: +36/1 422-2761
ügyeleti időben és hétvégén: +36/30 163-7342
Állandó alkalmaink: imádság a gyermekekért, családokért minden
kedden 11–12 óráig (F-ház, Anyák háza fszt.)
Istentisztelet minden hónap első vasárnapján 10 órától (Étterem).
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Tájékoztatónk következő részében
ismerjék meg fekvőbeteg osztályaink működését! Ezek a szabályok
látogatási tilalom idején módosulnak. Az eltérő szabályok az ellátás
speciális jellegéből, időtartamából,
az eltérő körülményekből fakadnak.
Az alábbi ikonok segítik Önöket az
információk csoportosításánál.

Általános
információk

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Mit tegyek, kinek szóljak, ha ki szeretnék szaladni
ügyet intézni, boltba, mosdóba stb.?
Ha bármilyen okból elmozdul a betegágy mellől,
kimegy a kórteremből, kérjük, húzza fel kattanásig
az ágyrácsot és szóljon a nővérpultban, hogy tudják,
hogy a gyermek felügyelet nélkül maradt.

Milyen étkezést fog kapni a gyermekem?
Van lehetőség ételérzékenyek étkeztetésére,
vagy ezt nekem kell intéznem?
A kis betegek étkeztetése teljeskörűen
megoldott, dietetikusaink segítségével bármilyen
ételérzékenységet tud kezelni konyhánk.

Kimehetek a gyermekemmel sétálni, levegőzni?
Amennyiben a beteg gyermek állapota engedi,
hogy az adott osztályt ideiglenesen elhagyják
(pl. udvari séta kapcsán), mindig csak orvosi egyeztetés után, a nővérpultban jelezve tehetik ezt meg.
Egyedül a gyermek soha, semmilyen körülmények
között, sehova nem mehet.

Hozhatok be külön ételt a gyermekemnek?
Hol tudom tárolni?
A behozott ételeket felcímkézve, a nővér segítségével az arra kijelölt hűtőben lehet elhelyezni.
Takarításkor a jelölés nélküli, illetve ránézésre
nem megfelelő élelmiszert dobozostul kidobja
a takarító személyzet.

Szabad behozni mobilt, tabletet, egyéb elektromos
eszközt? Van lehetőség ezeket elzárva tárolni?
Mobiltelefont, tabletet, laptopot, egyéb telekommunikációs eszközt saját felelősségre lehet behozni,
de tudni kell, hogy általában nincs lehetőség ezeket
elzárni. Lehetőség szerint fülhallgatóval, de a betegtársakat semmiképpen sem zavarva használják
ezeket az eszközöket. Egyéb elektromos eszközt
(pl. sterilizáló) tilos behozni!

Kell szólnom a nővérnek, ha etetni-itatni szeretném
a gyerekem? Megkínálhatom a gyermekem
szobatársát?
Nagyon fontos, hogy minden etetést-itatást meg
kell beszélni a nővérekkel, hiszen lehet, hogy bizonyos beavatkozás éhgyomrot igényel, vagy előfordulhat, hogy figyelni kell a folyadékbevitelt.
Más gyermekét ne kínálják még jószándékból se,
hiszen nem tudhatják, hogy neki milyen
beavatkozása lesz.

Van lehetőség értékmegőrzésre?
Sajnos nincs lehetőség. Az értékeket, telefont mindig tartsák magunknál, ne hagyják a folyosón
a kabátjukban! Ha vizsgálatra mennek, akkor
is vigyék magunkkal, ne hagyják az éjjeliszekrényen!
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Állandóan ott tartózkodhatok a gyerekem
mellett a kórteremben? Mikor kell elhagynom
a kórtermet?
Kérjük, hogy a kórteremben zajló vizit, vizsgálat,
osztályátadás, új beteg felvétele alatt a helyiséget
hagyják el külön felszólítás nélkül.
Le szabad venni a gyermekem karszalag ját?
A betegazonosító karszalagot biztonsági okokból
folyamatosan viselni kell, kérjük, soha ne vegyék le!
Amennyiben leesik/megsérül, a nővérek segítenek
a pótlásában.
Bent tartózkodáshoz milyen ruhát hozzak
magammal?
A szülők kényelmes szabadidőruhában, papucsban
legyenek, kérjük Önöket, kerüljék napközben
a pizsama használatát.
Mit jelent az „alapvető tisztasági felszerelés”?
Az alábbi tisztálkodási szerekre lesz szüksége
Önnek és gyermekének is: fogkefe, fogkrém,
tusfürdő, törölköző, esetleg sampon, fésű.
Hozhatok be játékot a gyermekemnek?
Könnyen tisztítható, fertőtleníthető játékot hozzanak gyermeküket, plüssöt csak akkor hozzanak,
ha nem tud nélküle aludni a gyermek.

Szabad fényképet, videót készíteni a kórházban?
Fénykép, videó készítése osztályvezetői, illetve
igazgatói engedélyhez kötött.
Kit kérdezhetek/kérdezzek a gyermekem
állapotával kapcsolatban?
A nővérek egyedül a gyermek általános állapotáról
adhatnak felvilágosítást, a többi információ
közlése (pl. vizsgálati eredmények, diagnózis,
terápiák, prognózis) az orvos feladata.
Érdeklődhetek telefonon a gyermekem állapota
felől? A családtagok érdeklődhetnek?
Amennyiben az osztályon van lehetőség telefonos
érdeklődésre, azt csak a gyermek felvételkor rögzített törvényes képviselője teheti meg. Más rokon,
hozzátartozó a szülőtől/gondviselőtől érdeklődhet.
Mi fog történni távozáskor, mire ügyeljek?
A zárójelentés kiadásakor lehetőség van annak részletes megbeszélésére az orvossal. Távozáskor kérjük,
ürítsék ki az élelmiszereiket a hűtőből!
Amennyiben a nővéreknek adtak le behozott
speciális gyógyszert, ne felejtsék el visszakérni!
Mit NE hozzak be még véletlenül se?
Babakocsit, hordozót, kismotort ne hozzanak
(vagy küldjék haza mielőbb), sajnos nincs elég hely
a tárolására. Kést és egyéb szúró-vágó eszközt
ne hozzanak, ne tartsanak magunknál!
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LÁTOGATÁSI TILALOM
Kórházunkban különböző járványügyi helyzetekben
(CoViD-19-járvány vagy egyéb szezonális influenzajárvány) látogatási tilalmat rendelhetünk el
a beteg gyermekek védelme érdekében.
Mit jelent a látogatási tilalom kórházunkban?
Egy hozzátartozó folyamatosan bent lehet a beteg gyermekkel a kórházban, de kérjük, hogy végig
ugyanaz a hozzátartozó maradjon a gyermek mellett
a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében.
Kérjük a Szülőket, hogy a befekvéskor döntsenek
a bent maradó hozzátartozó személyéről. Betegeink
járványügyi védelme érdekében további látogatókat nem tudunk fogadni az osztályon. Csomagot az
osztályok fotocellás ajtajánál lehet leadni.
Akut betegellátó osztályainkon, a Bethesda utcai

főépületünkben a szülők csak meghatározott céllal
hagyhatják el az osztályt, és mozoghatnak az intézményben (higiéniai szükségletek, étkezés, röntgenbe kísérés). Intenzív osztályunkra a fokozott veszély
miatt csak az Anyák házában beköltözött szülők
mehetnek be a gyermekhez.
A gyermek akkor hagyhatja el a kórtermet, ha vizsgálatra megy, ill. bizonyos betegségtípusok esetén,
amikor indokolt és szükséges a testmozgás (pl. cukorbetegség). Ilka utcai nem akut betegellátó osztályainkról a gyermekekkel bent lévő szülők indokolt
esetben (pl. boltba mennek) megfelelő védőfelszereléssel rövid időre kimehetnek a kórházból, ill.
a beteg gyermek a kórház udvarára lemehet
a szülővel, ha az állapota megengedi.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓK
Részletes betegtájékoztató
szabályzatunkat itt találják:

Egészégügyi dokumentáció
kikérésének, másolatkérés
módja:
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Beteg jogi képviselőnk elérhetősége:

Közérdekű szabályzataink (Térítési
szabályzat, Kamerás megfigyelő
rendszerről szóló szabályzat,
Adatkezelési keretszabályzat,
Egészségügyi adatkezelési szabályzat,
Tájékoztató távkonzultáció útján
történő egészségügyi ellátáshoz
kapcsolódóan) itt elérhetőek:

Fekvőbeteg
osztályaink

INFORMÁCIÓ AZ OSZTÁLYOKRÓL
A SZÜLŐ BENNTARTÓZKODÁSÁVAL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
•
•
•
•

Van lehetőség arra, hogy folyamatosan
a gyermekem mellett legyek?
Válthatjuk egymást a házastársammal?
Aludhatok bent a kórházban?
Hol van lehetőségem WC-re menni, zuhanyozni?

OSZTÁLYOS NAPIREND, PROGRAM
LÁTOGATÁS
•
•

Mikor látogathatják meg a gyermekemet a családtagok?
Hányan jöhetnek be egyszerre?

INFORMÁCIÓ A GYERMEK ÁLLAPOTÁRÓL
•
•
•

Kitől kérhetek információt
a gyermekem állapotáról?
Telefonálhatok az osztályra? Mikor?
Hogy tudom elérni a gyermekem orvosát?

A SZÜLŐK ÁLTAL HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK
•
•
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Van hűtő, mikró?
Hosszabb benntartózkodás esetén van lehetőségem mosni?

ÉTKEZÉS
•
•
•

Kapok ebédet gyermekem benntartózkodása idején?
Hol tudok meleg ételt vásárolni?
Hol tudok egyéb ételt venni?

AZ OSZTÁLY IDEIGLENES ELHAGYÁSA
•

Kimehetünk a gyermekemmel a kertbe,
a játszótérre levegőzni?

SEGÍTSÉG AZ ÁPOLÁSBAN
•
•

Miben segíthetem a gyermekem ápolását?
Etethetem-itathatom a gyermekemet?

GYÓGYSZERELÉS
•
•
•

Szabad saját gyógyszert behozni?
Szabad étrendkiegészítőket, vitaminokat behozni?
Adagolhatom ezeket saját magam a gyermekemnek?

SZÜLŐI FELSZERELÉS
•

Mire lesz szükségem a benntartózkodásom idején?

GYERMEK CSOMAGJA
•

Mit hozzak be a gyermekemnek?

EGYÉB, AZ ADOTT OSZTÁLYON FONTOS
INFORMÁCIÓK
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CSECSEMŐOSZTÁLY
→ B-épület, 2. emelet

Osztályunkon lehetőség van az édesanyák folyamatos benntartózkodására. Az édesanyáknak éjszakára fekvőhelyet, ágyneműt,
huzatot tudunk biztosítani.
Kivételes esetben éjszaka az édesanya helyett az édesapa vagy
a nagymama is az osztályon maradhat, ennek a lehetőségét,
módját az osztályvezető főorvossal meg kell beszélni.
Két fürdőszoba áll az osztályon a szülők rendelkezésére.
Az osztályon 1 db magas komfortfokozatú (1+1 ágyas, fürdőszobás)
kórterem áll rendelkezésre, igénylése esetén komfortfokozati
kiegészítő díjat kell fizetni.
A szükséges vizsgálatok kiírása reggel zajlik, az eredmények
általában a délutáni összegző vizitre érkeznek meg, ekkor
van lehetősége kérdezni a szülőknek.
Látogatási idő: 16:00–18:30
Egy gyermeknél egyszerre egy látogató tartózkodhat.
Lázas vagy beteg szülő/hozzátartozó a gyermeket ne látogassa!
Napközben személyesen bármikor lehet kérdezni az orvosoktól,
nővérektől, bátorítjuk is erre az édesanyákat!
Felvilágosítást a gyermek állapotáról csak szülőnek/gondviselőnek
adhatunk, más rokon, hozzátartozó a szülőtől érdeklődhet.
Hűtő, mikró van az osztályon.
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A gyermekkel benntartózkodó szülő a felvétel másnapjától ebédre
jogosult (diétás étkezésre is van lehetőség), melyet az ebédlőben
lehet elfogyasztani. Reggelit, vacsorát nem tudunk biztosítani.
A gyermeket a kertbe ill. a külső folyosóra kivinni csak orvosi, nővéri
engedéllyel lehet. Kérjük, hogy a kórház területét ne hagyják el!
A gyermek körüli napi teendőket (etetés, öltöztetés, fürdetés)
nyugodtan végezheti az édesanya, a szakápolói feladatokat
kérjük, bízzák az ápolókra. Amennyiben kérdése van ezekkel
kapcsolatban, ápolóink örömmel segítenek!
Tisztasági felszerelés, törölköző, papírzsebkendő, WC-papír,
egészségügyi betét.
Babaruha, pelenka, popsitörlő, alaptápszerek rendelkezésre állnak
az osztályon, de örömmel vesszük, ha a fürdetéshez, tisztálkodáshoz szükséges, a gyermek által megszokott termékeket biztosítják
gyermekük számára.
Saját gyógyszert tilos behozni, ezalól kivételt jelentenek az
egyedi engedélyes, külön beszerzett gyógyszerek – kérjük,
ezeket a nővéreknek adják le!
A betegbiztonság érdekében ne hagyják soha felügyelet nélkül
a gyermeket a pelenkázón, fotelágyon! A konyhába, más
kórterembe ne vigyék ki a babát!
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GYERMEKNEUROLÓGIAI OSZTÁLY
→ L-épület, 2. emelet

Az osztályon egy hozzátartozó (akár nagyszülő is) folyamatosan
a gyermek mellett lehet, egymást válthatják. Kérjük, előre
jelezzék, ha az édesapa maradna a gyermekkel!
Zuhanyozni a földszinten van lehetőség, WC-t az osztályon
találnak. Az osztályon rendelkezésre áll játszószoba, használják bátran!
Látogatási idő: 16:00–20:00
Egy gyermeknél egyszerre két látogató tartózkodhat.
A látogatás lehetőleg ne a kórteremben történjen, hanem
a közös helyiségben/kertben, kérjük, legyenek tekintettel
a többi betegre!
Kérdéseikkel bátran forduljanak a nővérekhez a nappali órák
folyamán (a vizsgálati eredményekkel kapcsolatos kérdésekben elsősorban délután tudnak felvilágosítást adni). A gyermek
kezelőorvosával a reggeli vizit után (10 óra) van lehetőség beszélni.
Hűtő, mikró, mosógép, szárítógép van az osztályon.
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A gyermekkel felvett szülő egynapos átfutási idővel előfizethet
étkezésre (az igényt délelőtt 9:30-ig a nővéreknél lehet jelezni),
diétás menü igénylésére is van lehetőség.
Ételt melegíteni, étkezni a harmadik emeleten tudnak, az étkezéshez evőeszközt biztosítunk.

Az udvarra le lehet menni az orvossal való egyeztetés
után, a kórház területét ne hagyják el!

Tisztasági felszerelés, törölköző, papírzsebkendő.

Pizsama, szabadidőruha, papucs,
tisztasági felszerelés, játék, könyv.

Saját gyógyszert tilos behozni, kivéve, ha egyedi engedélyes,
külön beszerzett szerről van szó. Amennyiben ilyen gyógyszert
hoznak be, kérjük, adják le a nővéreknek!

SPECIÁLIS, AZ ALVÁSLABORRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
•

Kérjük, este legyenek csendben, vegyék figyelembe
az alvó betegtársakat is!

•

Készítsék elő azokat a dolgokat, amelyekre éjjel szükség
lehet (innivaló, játék, könyv) – gondoskodjanak a csendes
elfoglaltságról, amellyel a gyerek ébren tartható.

•

Ne hagyják felügyelet nélkül a gyereket!

•

Reggel csak az orvossal való egyeztetés után,
az ő engedélyével hagyják el a kórházat!

27

GYERMEKBELGYÓGYÁSZATI
OSZTÁLY
→ A-szárny, földszint

Osztályunkon egy hozzátartozó folyamatosan a gyermek mellett lehet. Kiságyas gyermek hozzátartozójának kempingágyat
tudunk biztosítani, a nagyágyas gyermekek szüleinek sajnos nem.
Ágyneműt, párnát, takarót nem tudunk adni, kérjük, erről igény
szerint gondoskodjanak!
Az osztályon található felnőtt mosdókat a szülők használhatják,
zuhanyzási lehetőségről a nővéreknél érdeklődhetnek.

Délelőtt vizsgálatok, vizitek vannak, kérjük ezek tiszteletben
tartását!
Látogatási idő: 16:00–17:30
Egy hozzátartozó és egy látogató lehet bent egyszerre a betegnél.

Kizárólag szülőnek (törvényes képviselőnek) tudunk információt
adni, amennyiben lehetséges, munkaidőben keressenek!
Akut esetben természetesen lehet munkaidőn túl is érdeklődni.
Hűtő, mikró biztosított, kenőkést a nővérektől tudnak kérni,
egyéb evőeszközt kérjük, hozzanak!
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A szülőknek nem tudunk étkezést biztosítani.
A C-épületben található étteremben meleg ebéd vásárlására van
lehetőség, az étterem mellett büfé üzemel.
A kertbe délután le lehet menni az orvossal való egyeztetés után,
kérjük, a kórház területét ne hagyják el!
A gyermek körüli napi tevékenységekben (hőmérőzés, fürdetés, etetés, a gyermek vizsgálatra kísérése, pelenkázás) számítunk
a szülők aktív segítségére. Nővéri felügyelet mellett bizonyos
gyógyszerek beadásában is segédkezhetnek. Bármilyen kérdés
felmerülése esetén ápolóink nagyon szívesen segítenek!
Evőeszköz, kispohár, papírzsebkendő, WC-papír, pizsama, papucs,
szabadidőruha (legyen egy normál felsőruha, ha vizsgálatra kell
menni), törölköző, tisztálkodószerek.
Gyógyszer nem maradhat a gyermeknél, a speciális behozott
gyógyszereket kérjük, adják le a nővéreknek! Étrendkiegészítő
maradhat a szülőnél, de mindenképp beszéljék meg az orvossal,
hogy adagolható-e a gyermeknek (és ha igen, hogyan).

29

GYERMEKSEBÉSZETI ÉS
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI OSZTÁLY
→ A-szárny, 1. emelet

Az osztályon egy szülő folyamatosan a gyermek mellett lehet,
egymást válthatják. Kempingágyat tudunk biztosítani, ágyneműt,
párnát, takarót nem tudunk adni, kérjük, erről igény szerint
gondoskodjanak!
Az ágyat akkor lehet felállítani, amikor már nem akadályozza
a betegellátást és a nővéri munkát. Kérjük, a kórházi ágyba ne
feküdjön be a gyereke mellé! A szülők a földszinti mosdót használhatják, zuhanyzás szükség esetén az osztályon megoldható, kérjék
a nővérek segítségét!
Látogatási idő: 16:00–17:30
Betegenként két fő tartózkodhat egyszerre bent, 14 éven aluli
gyermek nem látogathat.
Kérjük, hogy egy fő (törvényes képviselő) tartsa telefonon
a kapcsolatot az osztállyal. Munkaidőben van lehetőség telefonálni, amennyiben az orvos elérhető, hívni fogjuk a telefonhoz.
Reggeli vizit után tudnak személyesen beszélni az orvossal.
Hűtő, mikró, etetőszék, szoptatáshoz paraván van az osztályon.
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A szülőknek nem tudunk étkezést biztosítani.
A C-épületben található étteremben meleg ebéd vásárlására
van lehetőség, az étterem mellett büfé üzemel.
Nagyon kérjük a szülőket, hogy a kórteremben ne egyenek,
lehet, hogy a kis szobatárs éhgyomorra kötelezett valamilyen vizsgálat miatt, legyenek rá tekintettel!
A kertbe általában nem szabad lemenni, amennyiben ezzel
kapcsolatosan kérdésük van, mindig egyeztessenek a nővérrel!
Saját gyermekük ápolását segíthetik a nővérrel való megbeszélés szerint, más gyerekét ne ápolják, ne etessék, ne itassák!
Saját gyermek etetését-itatását feltétlenül beszéljék meg
az ápolóval, akár műtét előtt, akár műtét után van a gyermek
(mit, mennyit és mikortól szabad/nem szabad enni)!
A szénsavas folyadékokat és a puffasztó élelmiszereket
az egész kórházi tartózkodás alatt kerüljék!
Tisztálkodási eszközök, papucs, pizsama. Előfordulhat, hogy
a műtét napján kórházi pizsamát kap a gyermek.
Csak egyedi gyógyszert szabad az osztályra behozni, kérjük,
adják le ezeket a nővéreknek! A vény nélkül kapható gyógyszereket, étrendkiegészítőket is le kell adni, nem szabad maguknál
tartani az éjjeliszekrényen. Ezek alkalmazását kérjük, mindenképp
egyeztessék az orvossal.
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GYERMEKREHABILITÁCIÓS OSZTÁLY
→ L-épület, 1. emelet

Osztályunkon egy szülő folyamatosan bent tartózkodhat a gyermekével. A gyermekkel egy szobában el tudjuk helyezni, az alvás
fotelágyban/szabad kórházi ágyon megoldott, ágyneműt biztosítunk.
Zuhanyozni, WC-re menni a földszinti fürdőben van lehetőség.
Kérjük, hogy a bejárós betegek minden nap fél 9-ig érkezzenek
meg (a foglalkozások 9 órakor kezdődnek)! Gyermekük foglalkozásait a folyosón lévő órarendben tudják követni.
A lehető legrugalmasabban igyekszünk figyelembe venni a betegek igényeit, de a terápiákhoz, az osztályos napirendhez a gördülékeny ellátás érdekében kérjük, a lehetőségeikhez mérten alkalmazkodjanak!
Este 8 óráig el kell hagyni az osztályt. A terápiákat figyelembe kell
venni a látogatás ütemezésénél.
Információt telefonon csak a felvételi lapon feltüntetett törvényes
képviselőnek tudunk adni. Személyesen bártan keressék
a gyermek orvosát napközben bármikor.
Hűtő, mikró, mosógép van az osztályon. Étkezéshez evőeszközt
biztosítunk. Elektronikai eszközt szabad hozni, ill. tudunk biztosítani is, hiszen ezek osztályunkon a kapcsolattartásnak és a speciális
kommunikációnak nagyon fontos eszközei.
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A gyermekkel benntartózkodó szülő a felvétel másnapjától ebédre
jogosult (diétás étkezésre is van lehetőség), melyet az osztály előterében vagy a harmadik emeleten lehet elfogyasztani.
Reggelit-vacsorát nem tudunk biztosítani.
Az osztály jellegéből kifolyólag a kötött foglalkozások után lehetőség van programot szervezni a szülőkkel, kérjük, egyeztessenek
a nővérekkel!
A szülő az ápolás teljes folyamatában részt vehet! Javasoljuk,
hogy már a kórházi rehabilitáció során igyekezzenek elsajátítani az
otthoni ápolási feladatokat, bármilyen kérdésben bátran kérjenek
segítséget, tanácsot ápolóinktól!
A gyermekek számára minden higiéniai és betegápolással összefüggő eszköz adott (pelenka, tápszer, fürdető, popsitörlő stb.),
tréningruhát, papucsot hozzanak gyermeküknek.
Az osztályra tilos saját gyógyszert behozni, kivéve a speciális,
egyedi beszerzésű gyógyszereket. Kérjük, ezeket adják le a nővéreknek! Az osztályon lehetőség van arra, hogy az orvossal történt
egyeztetés után az étrendkiegészítőket a szülő adagolja.
Amennyiben igénylik, szociális munkásaink segítenek elindítani
a felmerülő hivatalos ügyeket: pl. parkolási kártya, közgyógy igazolvány igénylése. Segédeszközökkel foglalkozó szakember rendszeresen jár ki osztályunkra, mintavételre, rendelésre, szervizelésre
van lehetőség helyben! Hétvégén van lehetőség családegyesítésre,
ekkor a család az Anyák házában (F-ház, Bethesda utca) lakhat.
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PSZICHOSZOMATIKUS RÉSZLEG
→ L-épület, 1. emelet

Óvodás, kisiskolás korú gyermek mellett egy szülő folyamatosan
bent tartózkodhat osztályunkon. A gyermekkel egy szobában el
tudjuk helyezni, az alvás fotelágyban/szabad kórházi ágyon megoldott, ágyneműt biztosítunk.
Zuhanyozni, WC-re menni a földszinti fürdőben van lehetőség.
Kérjük, hogy a bejárós betegek minden nap fél 9-ig érkezzenek
meg (a foglalkozások 9 órakor kezdődnek)!
Látogatási idő: 17:00–19:00
Az osztály jellegéből adódóan látogatásra csak orvosi engedéllyel,
előre meghatározott, megbeszélt időtartamra van lehetőség,
a korlátozás az összes látogatóra (így a szülőkre is) vonatkozik!
Szükség esetén a felvételi lapon megadott törvényes képviselő
keresheti az orvost telefonon.
A zárójelentés kiadása előre egyeztetett időpontban, nyugodt
körülmények között, a pszichiáter, a pszichológus és lehetőség
szerint mindkét szülő jelenlétében történik.
Hűtő, mikró, mosógép van. Étkezéshez evőeszközt biztosítunk.
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A gyermekkel felvett szülő, illetve bejárós betegeink egynapos
átfutási idővel előfizethetnek étkezésre (az igényt délelőtt 9:30-ig
lehet jelezni), diétás menü igénylésére is van lehetőség.
Ételt melegíteni, étkezni a szülők a harmadik emeleten tudnak,
az étkezéshez evőeszközt biztosítunk.
Az osztályt orvosi engedély nélkül szülővel sem lehet elhagyni!
Előzetes orvosi megbeszélés után az udvaron való tartózkodás/
egyéb kimenő engedélyezhető.
Zárt váltócipőt, kényelmes tréningruhát kérjük, hozzanak gyermeküknek a foglalkozásokhoz. Szigorúan tilos kést, borotvát, egyéb
éles szúró-vágó eszközt, fújós dezodort behozni.
Kedvenc plüssöt nyugodtan hozzanak!
Semmiféle gyógyszer, gyógyhatású termék, étrendkiegészítő nem
maradhat a gyermeknél, a speciális, behozott extra gyógyszerekkel
együtt le kell ezeket adni a nővérnek, ő gondoskodik a beteg teljes
gyógyszereléséről. Amennyiben Önnél van saját gyógyszer, kérjük,
zárja el, hogy ne tudjon egy másik beteg véletlenül se hozzáférni!
Szülői engedéllyel és orvosi megbeszélés alapján, naponta előre
meghatározott alkalommal 16 éves vagy annál idősebb kor felett
a betegeknek lehetőségük van dohányozni. A cigarettát és az
öngyújtót a köztes időben az ápolók megőrzik, a fiatalok az
ő kíséretükkel mehetnek le a kijelölt dohányzóhelyre.
Felvételkor a betegek csomag jait ellenőrizzük.
A gyermekek az arra kijelölt időben használhatják telefonjaikat,
laptopjukat, egyéb telekommunikációs eszközeiket, a kapcsolattartásra kijelölt időn kívül az eszközöket nővéreink összegyűjtik
és megőrzik.
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ÉGÉSCENTRUM
→ A-szárny, 1. emelet

Az Égéscentrumban egy szülő lehet a gyermeke mellett
6:00–21:00 között, az osztályon nincs lehetőség bent aludni.
Amennyiben megfelel a feltételeknek (ld. általános tájékoztató),
az Anyák házában teljes komfort mellett el tudjuk szállásolni.
A szülők a földszinti mosdót használhatják.
Látogatási idő: 17:00–18:00
Betegenként két fő tartózkodhat egyszerre bent, 10 éven aluli
gyermek nem látogathat.
Kérjük, hogy egy fő (törvényes képviselő) tartsa telefonon a kapcsolatot az osztállyal. Amennyiben bármi miatt szükségessé válik,
a kórház keresni fogja Önöket a betegfelvételkor megadott számon.

Hűtő, mikró van az osztályon.
A szülőknek nem tudunk étkezést biztosítani. A C-épületben található étteremben meleg ebéd vásárlására van lehetőség, az étterem
mellett büfé üzemel.
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A kertbe az osztály profiljából kifolyólag általában nem
szabad lemenni, amennyiben ezzel kapcsolatosan kérdésük van,
mindig egyeztessenek a nővérrel!
Kérjük, hogy a gyermeket soha ne etessék a nővér tudta nélkül,
mert gyakran éhgyomrosságra van szükség a vizsgálatok elvégzéséhez, kötözéshez. A nővérrel való megbeszélés után etethetik-itathatják, tisztába tehetik gyermeküket.
Saját pizsamát nem kell hozni. Fontos, hogy a fertőzésveszély
miatt csak és kizárólag jól fertőtleníthető játékot hozzanakamennyiben van a gyermeknek nehezen nélkülözhető, kedvenc
plüsse, akkor azt kérjük, napi gyakorisággal vigyék haza fertőtleníteni. Ezenkívül kérjük, az alábbiakat biztosítsák: tisztálkodási
szerek, törölköző, szükség esetén cumisüveg, evőeszköz
(kés nem!), papucs, zokni.
A saját speciális, behozott gyógyszereket kérjük, adják le
a nővéreknél! Az osztályon lehetőség van arra, hogy az
orvossal történt egyeztetés után az étrendkiegészítőket
a szülő maga adagolja. Ezeket kérjük, jól elzárva tárolják,
hogy a betegtársak ne tudjanak hozzáférni.
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INTENZÍV OSZTÁLY
→ B-szárny, 1. emelet

Osztályunkon 9:00–18:00 között egy fő törvényes képviselő
tartózkodhat a gyermek mellett – amennyiben megoldható, az
a legelőnyösebb, ha ez tartósan ugyanaz a személy. Ezen időtartamon kívül csak akkor lehet a gyermek mellett tartózkodni, amen�nyiben azt a beteg állapota indokolja.
Az osztályon nincs lehetőség bent aludni, az Anyák házában a feltételek teljesülése esetén (lsd. általános tájékoztató) teljes komfort
mellett el tudjuk szállásolni a szülőt.
A szülők csak és kizárólag a földszinti mosdót használhatják.
Az osztályra csak védőöltözetben lehet belépni, az épp használandó védőfelszerelés „szintje” időről időre változhat.
Kérjük, jelezzék, hogy a szülő mikor érkezik-távozik, hogy
a gyermek napirendjébe minél könnyebben bevonható legyen.
Látogatásra alapesetben nincs lehetőség, helyzettől függően
egyedi elbírálás alapján erre engedély adható.
Telefonos tájékoztatást csak a bent tartózkodási időn (9–18 óra)
kívül, csak előzetes megbeszélés alapján, a felvételkor erre meghatározott törvényes képviselő részére tudunk adni. Bármilyen
kérdés felmerülése esetén nyugodtan szólítsák meg személyesen
az orvost, ápolót. Amennyiben bármi miatt szükségessé válik,
a kórház keresni fogja Önöket a betegfelvételkor megadott számon.
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A szülőknek nem tudunk étkezést biztosítani. A C-épületben található étteremben meleg ebéd vásárlására van lehetőség, az étterem
mellett büfé üzemel. A fokozott fertőzésveszély miatt a szülőknek
az osztályon enni-inni nem szabad, kérjük, az ebédlőben étkezzenek.
Az osztályt nem lehet elhagyni.
Nővéri megbeszélés után, felügyelet mellett fürdethetik,
etethetik-itathatják, tisztába tehetik, forgathatják, mobilizálhatják
gyermeküket. Nagyon fontos, hogy az evés-ivás teljesen
kontrolláltan, a nővér tudtával történjen!
Fontos, hogy a fokozott fertőzésveszély miatt csak és kizárólag
jól fertőtleníthető játékot hozzanak - amennyiben van a gyermeknek nehezen nélkülözhető, kedvenc plüsse, alvóstárgya, akkor
azt kérjük, napi gyakorisággal vigyék haza kimosni. Kérjük,
hozzanak tisztálkodási eszközöket, illetve cumit, ha szükséges.
Egyedi, speciális gyógyszereket, egyéb étrendkiegészítőket csak
bontatlan csomagolásban hozzanak be, és adják le a nővéreknek!
Állandó önkéntesünk, Erzsi néni szívesen olvas mesét, játszik,
beszélget a gyerekekkel; igény szerint tudja úgy alakítani rugalmasan a napirendjét, hogy abban az időben foglalkozzon a gyermekükkel, amikor Önök nem tudnak bent tartózkodni. Bátran vegyék fel
vele a kapcsolatot!
Semmilyen behozott tárgyért nem tudjuk vállalni a felelősséget
(elképzelhető, hogy a gyors költözések/reakciók között/miatt valami
elveszik/megsérül).
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