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Kedves Hozzátartozók !
Intézményünkön belül 1958 óta működik az Intenzív Betegellátó Osztály, amely elsősorban a
súlyos idegrendszeri sérültek és a súlyos többszörös sérülést szenvedett felnőttek és gyermekek
gyógyítását végzi.
Ellátásuk speciális tudást, ezen felül időt és „teret” igénylő szakfeladat, melyben Önök segíteni
közvetlenül csak nagyon keveset tudnak. Betegeink különleges helyzete miatt osztályunk
működése jelentősen eltér az Intézet többi osztályáétól, sőt, a legtöbb máshol működő Intenzív
osztályétól is. Fentiek miatt, az Önök hozzátartozói, a mi betegeink érdekében a látogatási
szabályokat szigorúan betartjuk. Megértésüket előre is köszönjük!
Látogatási rend:
Osztályunkon igyekszünk biztosítani a rendszeres, de nem a folyamatos látogatást. Az intenzív
betegellátás fentebb leírt jellegéből adódhat, hogy a látogatási rend bármikor módosulhat.
• Legvalószínűbben a délutáni órákban tudjuk biztosítani a zavartalan látogatást. Ekkor tudnak
Önök a legnyugodtabb körülmények között a kórteremben tartózkodni. A délelőtti órák a
legsűrűbbek, ezért kérjük, inkább a délutáni látogatási időt válasszák. Amennyiben mégis csak
délelőtt tudnak látogatni, kérjük türelmüket, lehetséges, hogy hosszabb ideig kell várakozniuk.
• Érkezésükkor kérjük mondják meg, hogy melyik betegünkhöz érkeznek, így rögtön
tájékoztatjuk Önöket arról, bejöhetnek-e a kórterembe, vagy várniuk kell. Amennyiben
várakozni kényszerülnek, kérjük az előtérben foglaljanak helyet. A kórtermekbe bejönni csak
hívásra lehet! Előfordulhat, hogy Önöknek látogatás közben ki kell menniük a kórteremből,
váratlan beavatkozás, vagy a betegeken végzett ápolási művelet miatt. Kérjük, hogy ilyenkor az
előtérbe fáradjanak vissza.
• Egy betegünk ágya mellett a hely szűkössége miatt egyszerre legfeljebb ketten tartózkodhatnak.
A közvetlen hozzátartozókat várjuk. Ők a beteggel egy háztartásban élő házastárs vagy élettárs,
gyermekek, szülők, esetleg gyám.
• Betegeink állapotáról felvilágosítást csak a legközelebbi hozzátartozónak, kizárólag orvos
adhat, illetve az ápolást illetően ápoló. Bátorítjuk Önöket, hogy kérdezzenek és igyekszünk
mind jobb tájékoztatást adni. Az osztályos vagy ügyeletes orvosnak, és az ápolónak a munka
sajátosságaiból eredően időnként lehetnek olyan halaszthatatlan feladatai, amelyek a részletes
tájékoztatást átmenetileg nem teszik lehetővé.
• A látogatás idejére köpenyt kell felvenniük. Távozáskor kérjük azt a fogasra visszatenni.
• A 12 év alatti gyermekek osztályunkat nem látogathatják. Ennél idősebb kiskorú családtagok
esetében Önöknek kell eldönteni, engedik-e a látogatást. Kérjük legyenek tekintettel a
kórteremben tartózkodásuk alatt a szomszédos ágyakon fekvő betegek személyiségi jogaira.
• Kérjük a betegágynál a csöveket ne érintsék, de hozzátartozójukat nyugodtan
megsimogathatják, kezét megfoghatják és beszéljenek hozzájuk.
• Ha a beteg állapota lehetővé teszi, a szájon át történő étkezést, beszéljék meg a szolgálatban
lévő ápolóval, hogy milyen ételt- italt hozhatnak számára. Az élelmiszert névvel, dátummal
ellátva erre a célra elkülönített hűtőszekrénybe kell helyezni.
• Egy-egy fényképet, kisebb személyes tárgyat, az ápolószemélyzettel egyeztetve elhelyezhetnek
a beteg ágya mellett.
• Amennyiben úgy érzik, betegünknek vagy Önöknek lelki segélyre van szüksége, erre hivatott
munkatársunk készséggel áll rendelkezésükre. Ha egyházi személy (pap, lelkipásztor)
látogatását igénylik, akár az Önök által választott személy, akár az általunk hívható
szolgálattevők látogatását készséggel biztosítjuk.
Biztosíthatjuk Önöket, hogy igyekszünk mindent megtenni az emberi méltóságot figyelembe vevő,
szeretetteljes, emberséges ellátás érdekében.

Látogatási idő:

hétköznap de.: 11:00 – 13:00, délután 15:30 – 18:30
hétvégén de.: 11:00 – 13:00, délután 15:30 – 18:30

Amire a kezdettől szükség lesz:
• Betegünk személyazonosító igazolványa, Lakcím kártya, TAJ kártya
• Korábbi zárójelentései, leletei – ezekről átvételi elismervényt kap
• Rendszeresen szedett gyógyszereinek listája
• Kérjük tájékoztassanak minket hozzátartozójuk gyógyszer, vagy egyéb érzékenységéről,
allergiáiról esetleg káros szenvedélyeiről, ha szemüveges, illetve hallókészüléket visel
• Protézis: eszméletlen betegeink műfogsorát visszaadjuk, ennek átvételét kérjük
aláírásukkal igazolják! Amikor betegünknek ismét szüksége lesz rá, értesítjük Önöket.
• Az Önök elérhetősége, telefonszáma fontos lehet, ezért ezt a kórlapban rögzítjük.
Fentieken kívül szükséges még:
• Folyékony szappan vagy tusfürdő
• Hajsampon, fésű
• Szájfertőtlenítő szer (Corsodyl, Listerine), fogkefe + fogkrém
• Férfi beteg esetén borotva + borotvahab + after shave
• Fésű, műanyag pohár
• Testápoló, dezodor, esetleg bőrgyógyász által felírt saját krém, gél, ecsetelő
• Ajakír (pl. Labello)
• MEDIFLEUR testápoló a felfekvés ellen
• Nedves törlőkendő, Papírkéztörlő
Mindezeket eszméletlen betegeinknek is kérjük minél előbb hozzák be!
Amit kérünk ne hozzanak az Intenzív Osztályra:
• Szivacs, hálóing, pizsama, törölköző
• Szénsavas üdítőital, szénsavas ásványvíz
Üdvözlettel és köszönettel,
Az Intenzív Osztály dolgozói
Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek:
Osztályvezető főorvos: Dr. Nardai Gábor Ph.D.
Részlegvezető főorvos: Dr. Csapody Marcell
Osztályvezető főnővér: Czéh Józsefné
Helyettese: Magócsi Sarolta

06-1-299-7700/2261 mellék
06-1-299-7700/2261 mellék
06-1-299-7700/2271 mellék
06-1-299-7700/2271 mellék

Kórtermek mellékei: 720-as krt.= 2142, 721-es krt.= 2534, 722-es= 2132, 723 krt.= 2533
Kérjük feltétlenül kérdezze meg, hogy az Ön hozzátartozójáról melyik melléken érdeklődhet!
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