
A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ HÁZIRENDJE 
 

Kedves Betegünk! Szeretettel köszöntjük Intézetünkben. Házirendünk a zavartalan betegellátást és az Ön kényelmét 
szolgálja, kérjük szíves tudomásulvételét. 

 
A kórház napirendje: 
A vizsgálatok és kezelések, orvosi vizitek az osztályokon, részlegeken megadott időben történnek. Kérjük pontos 
betartását. 
Felhívjuk kedves betegünk figyelmét, hogy távoznia kell annak a betegnek, aki az orvos előírásait nem tartja be, saját 
gyógyulását késlelteti, vagy akinek magatartása betegtársai gyógyulását akadályozza, zavarja. 
 
Látogatási idő: Naponta 8-18 óráig. Egy beteg egyszerre 2-3 látogatót fogadhat. 

Kérjük, hogy a látogatás a kórház munkáját ne zavarja.  
 
Az Intézet területén parkolási lehetőség nincs, kivételt képez ez alól az érkezés és távozás ideje alatt a pakoláshoz 
szükséges várakozási idő. 
 
Az étkezések időpontjáról betegeink a betegosztályokon kapnak tájékoztatást. Érkezéskor étkezést csak pótrendelővel 
vagy kezelőfüzettel lehet igénybe venni. Érkező beteg részére ebédet és vacsorát, távozó beteg részére reggelit 
biztosítunk.  
 
Az intézet egész területén illő öltözetben lehet tartózkodni. A fürdőruha viselése csak a strand területén megengedett. 
   
Villanyoltás:   22 órakor 
 
Kapuzárás:   Főbejárat: nyári időszakban július 1- augusztus 31-ig 21 órakor, 
   téli időszakban 20 órakor. 
   Hátsó bejárat: hétköznap 18 óráig. 
   Az ebédlő előtti hallban 21 óráig lehet tartózkodni 
 
Az Intézet területén dohányozni és szeszes italt fogyasztani tilos, ez azonnali elbocsátást von maga után.  
A kórház területén bármiféle pénzbeli játék tilos. 
Pénz és értéktárgyak megőrzését Intézetünk a Pénztárban biztosít, amennyiben erre igény van. Az Intézet csak a letétbe 
helyezett értéktárgyakért vállal felelősséget.  
Felhívjuk Kedves Betegeink figyelmét a kórtermek zárására és a kulcsok lerakására a kezelőkben erre a célra 
rendszeresített táblára. 
Tűzvédelmi okokból és energiatakarékosság miatt saját elektromos tárgyak, eszközök használata tilos, kivétel a 
hajszárító és villanyborotva.  
Felhívjuk szíves figyelmét a világítással és vízzel való ésszerű takarékosságra. 
Az udvaron vagy a kórház parkjában a fertőzések elkerülése és a túlszaporodás miatt az állatok (macskák, kacsák) 
etetését kérjük mellőzni.  
A kórházi tárgyak, berendezések és az épület gépészeti berendezéseinek meghibásodása esetén kellő szakértelem 
ellenére sem lehet közvetlenül beavatkozni. A problémával az osztályvezető főnővérhez kell fordulni.  
Élelmiszereit korlátozott mennyiségben a betegek részére fenntartott hűtőszekrényben, névvel ellátva szíveskedjen 
elhelyezni! 
Telefonálni a kórtermekben elhelyezett telefonokról, illetve a nyilvános telefonfülkékből lehetséges. 
Mobiltelefon használatát orvosi viziteken, és vizsgálatok közben szíveskedjenek mellőzni. 
Az intézeti tolókocsikat kizárólag az épületekben lehet használni! 
Az intézetben lehetőség van a TV használatára (főépület moziterem, A és B épület társalgó). 22 órakor a TV-k 
központilag záródnak. Személyes TV használatára is van lehetősége saját költségre.   
 
 
Távozás:  Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy távozásának napján az ágyat 8 óráig, a szobát 10 

óráig kell elhagynia. 
 
A távozás előtti napon a kezelő orvosa által javasolt és felírt gyógyszerek a földszinten található Szív Patikában 
kiválthatók. 
 
Kedves Betegünk! Bármilyen problémájával, panaszával forduljon bizalommal az Osztályvezető Főnővérhez, indokolt 
esetben az Intézet Vezetősége is készségesen áll rendelkezésére.  
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