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ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ –ΚΑΝΟΝΕ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΤΝΟΔΩΝ
Οι παρακάτω κανόνεσ αποςκοπούν ςτην εξαςφάλιςη μίασ ήρεμησ,
αξιοπρεπούσ και κλινικά αποτελεςματικήσ νοςηλείασ για τουσ
αςθενείσ μασ για το λόγο αυτό ζητάμε τη δική ςασ έμπρακτη
ςυνεργαςία.






Σο ωρϊριο του επιςκεπτηρίου πρέπει να τηρείται, ώςτε να
εξαςφαλύζονται ςυνθόκεσ ηρεμύασ και ανϊπαυςησ για όλουσ τουσ
αςθενεύσ.
Η παραμονό επιςκεπτών και ςυνοδών εκτόσ του ωραρύου επιςκεπτηρύου
δεν επιτρϋπεται παρά μόνον για ειδικούσ λόγουσ και κατόπιν ειδικήσ
αδείασ.
Η καθαριότητα των χώρων νοςηλείασ ςασ εύναι ευθύνη όλων.
Αςθενεύσ και ςυνοδού θα πρϋπει να φροντύζουν ώςτε τουαλέτεσ (WC)
ντουλϊπεσ, ρϊφια, κομοδύνα, εύδη υγιεινόσ και γενικότερα ο χώροσ του
θαλϊμου, να διατηρούνται ςε καλό κατϊςταςη από πλευρϊσ
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καθαριότητασ και υγιεινόσ. Απαγορεύεται αυςτηρϊ η ρύψη αντικειμϋνων
από τα παρϊθυρα.
Κατϊ την παραμονό ςασ ςτουσ εςωτερικούσ και εξωτερικούσ χώρουσ του
Νοςοκομεύου, παρακαλούμε να χρηςιμοποιεύτε τουσ κάδουσ
απορριμμάτων για οτιδόποτε περιττό.



Οι ζσνοδοί οθείλοσν να προζηαηεύοσν και να θρονηίζοσν ηο νοζοκομειακό
περιβάλλον και ηις σποδομές ηοσ Νοζοκομείοσ κάνονηας ζωζηή τρήζη ηων
διαθέζιμων μέζων.
 Ιδιαίηερα μεριμνούν για ηη διαηήρηζη ηης καλής λειηοσργίας και ηης
ακεραιόηηηας ηης σπάρτοσζας σποδομής ηων θαλάμων και ηων λοιπών
τώρων
 Απαγορεύεηαι η χρησιμοποίηση των κενών κλινών και ηων
κλινοζκεπαζμάηων ηοσς .
 Απαγορεύεται η προςπάθεια χειριςμού των ηλεκτρονικών
κλινών με το ειδικό τηλεχειριστήριο, χωρίσ την παρουςία του
προςωπικού ή χειροκίνητη μετατροπή θέςησ χωρίσ τη γνώςη του
αντικειμένου για την αποφυγή βλάβησ.
 Αναφέρατε τυχόν βλάβεσ για την αποκατάςταςη τουσ.
Η μη τόρηςη των ανωτϋρω ϋχει ωσ ςυνϋπεια φθορϋσ ό βλϊβεσ που θα
προκληθούν με υπαιτιότητϊ ςασ ςτον υπϊρχοντα εξοπλιςμό του
χώρου, θα καταλογιςθούν ςτουσ αςθενεύσ ςασ και ςε εςϊσ.



Σο κάπνιςμα απαγορεύεται ςε οποιοδόποτε χώρο του Νοςοκομεύου.



Αυςτηρή τήρηςη Τγιεινήσ Χεριών. υμμορφώνεςτε με τισ
υποδείξεισ του ιατρονοςηλευτικού προςωπικού για τη μη
διαςπορά παθογόνων μικροοργανιςμών.



Απαγορεύεται η μετακίνηςη του αντιςηπτικού διαλύματοσ χεριών
του θαλάμου από την ειδική θήκη του.



Η μεταφορϊ και κατανάλωςη ςτουσ θαλϊμουσ καφέ και αναψυκτικών
καλύτερα να αποφεύγεται. Σα παραπϊνω θα πρϋπει να
καταναλώνονται εντόσ του Κυλικεύου.



Απαγορεύεται ςυμπεριφορϋσ που παρακωλύουν νοςηλευτικϋσ και
ιατρικϋσ φροντύδεσ.



Επιτρϋπεται, μετϊ από ειδικό ϊδεια, φερτό ατομικό καρϋκλα ανϊπαυςησ
για όςουσ δικαιούνται παραμονόσ εντόσ του νοςοκομεύου εκτόσ
επιςκεπτηρύου.
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ε περύπτωςη μη ςυμμόρφωςησ των ανωτϋρω θα τύθεται ζότημα
αποχώρηςήσ ςασ από το χώρο ό και ακόμη πειθαρχικού εξιτηρίου
ςτον αςθενό ςασ.



ΠΡΟΟΧΗ: Κϊθε αςφαλιςμϋνοσ δικαιούται δωρεάν τισ υπηρεςύεσ υγεύασ
του Νοςοκομεύου μασ. Η οποιαδόποτε χρηματική αμοιβή προσ
οποιονδόποτε εργαζόμενο εύναι παράνομη και προςβάλλει την
αξιοπρϋπεια όλων μασ.
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