WYCIĄG Z REGULAMINU PORZĄDKOWEGO
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PACJENT
W dniu przyjęcia i w dniu wypisu nie wykonuje się zabiegów rehabilitacyjnych
W dniu wypisu pacjent zobowiązany jest do opuszczenia pokoju do godziny 9:00
Cisza nocna w Szpitalu obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 06:00
Środki higieny osobistej i odzież niezbędne w trakcie hospitalizacji:
środki higieny osobistej (mydło, ręczniki, szczoteczka i pasta do zębów itp.),
piżamę, kapcie, klapki pod prysznic,
duży ręcznik kąpielowy do zabiegów, r
dwie jednometrowe gazy jałowe (dostępne w aptece),
ubranie umożliwiające łatwy dostęp do okolicy zabiegowej,
odzież i obuwie do gimnastyki.
Istnieje możliwość prania odzieży pacjentów na terenie Szpitala, wg stawek zawartych w cenniku
prania
Posiłki podawane są trzy razy dziennie:
–każdy pacjent otrzymuje posiłek na tacy, bezpośrednio do pokoju,
–po posiłku pokojowa odbiera tacę z naczyniami z pokoju
za brak kompletu naczyń na tacy odpowiada pacjent

ODWIEDZAJĄCY
Ze względu na harmonogram zabiegów rehabilitacyjnych, przed - i popołudniowych,
proponujemy odwiedziny chorych w soboty, niedzielę i święta w godzinach od 10:00 do 18:00
Odwiedzający mają obowiązek zgłoszenia się w recepcji Szpitala w celu okazania dowodu
tożsamości i dokonania niezbędnych formalności
Odwiedziny pacjentów odbywają się poza pokojami chorych, w miejscach specjalnie do tego
przygotowanych / sala na III piętrze, kanapy na korytarzach/
W miesiącach jesienno-zimowych każdy z odwiedzających musi posiadać ochraniacze na
obuwie, które można nabyć w recepcji Szpitala
Istnieje całkowity zakaz wstępu osobom wskazującym na spożycie alkoholu lub środków
odurzających
Odwiedzający muszą być osobami zdrowymi tj. bez infekcji typu - przeziębienie

III
OGÓLNE
1
2

3

Ogólnodostępne pomieszczenia Szpitala i tereny zewnętrzne są pod kontrolą monitoringu, ze
względu na bezpieczeństwo pacjentów oraz w celu uniknięcia nieprzewidzianych zdarzeń
Na terenie całego Szpitala istnieje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz
spożywania alkoholu
W razie włączenia się alarmu przeciwpożarowego z winy palącego, ponosi on wszelkie koszty
bezpodstawnego wezwania straży pożarnej
Pacjenci oraz odwiedzający odpowiadają materialnie za wszelkie dokonane zniszczenia i
uszkodzenia urządzeń, znajdujących się na terenie obiektu
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Za rzeczy wartościowe pacjentów i odwiedzających, JOLLY MED nie odpowiada

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia
Zarząd Spółki „JOLLY MED”
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