
         

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ  

РЕЖИМ ВІДВІДУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ 
в відділеннях стаціонару ММ «Добробут»         

             

Відвідування пацієнтів  стаціонару можливе з 8.00 до 22.00  

Дозвіл на відвідування тяжко хворого пацієнта надається лікуючим лікарем і може бути 

обмеженим.                                                                                                                                      

Відвідувати пацієнтів в стані алкогольного сп’яніння заборонено.                                                 

Режим відвідування пацієнтів стаціонару обмежений у період карантину. 

РЕЖИМ ОТРИМННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРИЗНАЧЕНЬ  

Лікарські призначення необхідно виконувати в чітко визначений лікарем час, оскільки від  

дотримання цих умов залежить ефект лікування. У стаціонарі ММ «Добробут» 

забороняється використовувати власні медикаменти, виконувати призначення іншого лікаря 

без попереднього погодження з лікуючим лікарем. 

РЕЖИМ ПЕРЕБУВАННЯ В ПАЛАТІ СТАЦІОНАРУ 

Пацієнт має перебувати в палаті протягом всього періоду лікування. Без погодження з 

лікуючим лікарем або черговою медичною сестрою після виконання призначень 

дозволяється залишити  палату для прогулянки. 

ГРАФІК ОБХОДІВ ВІДДІЛЕННЯ 

Присутність пацієнта під час проведення лікарського обходу є обов’язковим. 

 Обхід завідувача стаціонарним відділенням – відбувається за клінічною необхідністю 

 Обхід лікаря в робочі дні – з 8.00 до 9.00 та за клінічною необхідністю 

 Обхід чергового лікаря:                                                                                                               

робочі дні -  з 17.00 до 18.00                                                                                                                    

вихідні дні - з 10.00 до 11.00 /  з 20.00 до 22.00   / за клінічною необхідністю 

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ 

Харчування в стаціонарі відбувається виключно за призначеним лікарем дієтичним столом. 

У першу добу госпіталізації меню харчування відповідає черговій страві. 

Харчування подається пацієнтам у палату за наступним графіком:                                                 

 сніданок            - 09.00 – 10.00 

 обід                    - 13.30 – 15.00  

 вечеря                - 18.00 – 19.30 

В ПАЛАТАХ СТАЦІОНАРУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

Палити,  вживати алкогольні напої, слухати гучну музику, псувати майно клініки, приносити 

з собою та вживати продукти харчування та напої без погодження з лікуючим лікарем, 

відвідувачам заходити у відділення та палату стаціонару у верхньому одязі та без бахіл.  

Відшкодування збитків при псуванні майна або устаткування  у палаті та клініці - по 

факту та у повному обсязі.    

Для виклику медичної сестри, а також у невідкладних випадках  – натисніть кнопку 

виклику медичної сестри, що знаходиться біля Вашого ліжка, у вбиральні або у 

душовій кабіні. 


