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ПРАВИЛА
ПЕРЕБУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ В ОБЛАСНІЙ ЛІКАРНІ
Шановний пацієнте! Ви знаходитесь на стаціонарному лікуванні в Кіровоградській
обласній лікарні.
Наша мета - відновити Ваше здоров'я. Але пам'ятайте, що лише спільними зусиллями
(Вашими та медичного персоналу) можливо досягти найкращого результату. Тому
адміністрація лікарні просить Вас дотримуватись правил, що існують в нашому лікувальному
закладі:
• Під час госпіталізації до стаціонару не забудьте взяти з собою паспорт, виписки про
лікування, що раніше проводилося, засоби особистої гігієни, змінне взуття, зміну натільної
білизни, халат (піжаму).
• Особисті речі, коштовності, документи, гроші необхідно передати родичам. За
зберігання особистих речей, цінностей і документів адміністрація лікарні відповідальності не
несе.
• У відділенні бажано поцікавитись прізвищем, ім'ям, по батькові Вашого лікаря, з яким
Ви і Ваші родичі надалі спілкуватимуться.
• У разі, якщо Ви є носієм захворювання, що загрожує здоров’ю оточуючих, Ви
зобов’язані повідомити одразу своєму лікуючому лікареві. Піклуватися про своє здоров’я та
оточуючих, дотримуватись всіх заходів безпеки під час контакту з іншими пацієнтами, в тому
числі і з медичними працівниками.
• Під час перебування в лікарні пацієнти зобов’язані точно дотримуватись установленого
адміністрацією внутрішнього розпорядку:
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Підйом після сну
Ранковий туалет, вимірювання температури тіла, гігієнічна
гімнастика
Виконання лікарських призначень
Сніданок
Обхід лікарів, виконання лікарських призначень, прибирання
приміщень, провітрювання палат
Обід
Відвідування близькими, родичами
Тиха година
Виконання лікарських призначень, вимірювання температури тіла
Відвідування близькими, родичами
Вечеря
Виконання лікарських призначень, прибирання приміщень,
провітрювання палат
Вечірній туалет
Сон

• Під час обходу лікарів, в години вимірювання температури тіла, під час тихої години
пацієнтам слід знаходитись в палатах.
• Пацієнти зобов’язані дбайливо ставитися до майна установи, підтримувати чистоту і
порядок в усіх приміщеннях, якщо дозволяє стан здоров’я - самостійно прибирати своє ліжко і
тумбочку, нічого не зберігати під подушкою і матрацом, при виході з палати одягати
халат/піжаму/, взуття.

• Вживати їжу тільки в їдальні відділення, продукти зберігати в холодильнику,
призначеному для їх зберігання, в пакетах з зазначенням: П.І.Б пацієнта, номера палати,
дати.
• Попередьте або ознайомте близьких і родичів про порядок відвідування і правила
поведінки у відділенні.
Відвідування: з 14.00 до 15.00
з 17.00 до 19.00
• Зауважте, що не у всіх відділеннях стаціонару дозволено використання мобільних
телефонів.
• Будь-ласка, дотримуйтесь загальноприйнятих норм спілкування з медичним
персоналом.

Пацієнту заборонено:
- грубо й зневажливо ставитися до медичного персоналу;
- приймати лікарські препарати без дозволу лікаря;
- без дозволу лікуючого лікаря залишати межі лікарні;
- палити, грати в карти, зберігати та вживати спиртні напої;
- кидати марлю, папір та інше в унітаз чи раковини;
- сидіти на підвіконнях, висовуватися і перемовлятися через вікна;
- користуватися електрокип’ятильниками, подовжувачами, трійниками та іншими
електричними приладами, самостійне встановлення електроапаратури.

В разі порушення правил перебування в стаціонарі хворий може бути виписаний з
відділення з відповідною відміткою в карті стаціонарного хворого та лікарняному листку.
Порушенням вважається:
- вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин, тютюнопаління;
- грубе та неповажне ставлення до медичного персоналу;
- недотримання рекомендацій лікаря, прийом лікарських препаратів на власний розсуд;
- самовільний вихід за територію лікарні без відома медичного персоналу;
-порушення правил пожежної безпеки.
Адміністрація лікарні закликає хворих:
- не довіряти свої речі стороннім;
- не тримати в палаті одяг, великі суми грошей, коштовні речі, прикраси.

З претензіями пацієнти можуть звернутися до сестри медичної старшої відділення,
лікуючого лікаря, завідувача відділення, чергового лікаря.

Адміністрація

