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NỘI QUY BỆNH VIỆN
I. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC) bệnh viện:
- Bệnh viện hoạt động liên tục 24/24 giờ.
* Giờ làm việc hành chính: Từ 7 giờ 30 đến 16 giờ. Cụ thể:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.
- Buổi trưa: Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30, CBVC các bộ phận luân phiên ăn
cơm, nghỉ ngơi nhưng phải bố trí người giải quyết công việc khi có yêu cầu.
- Buổi chiều: Từ 12 giờ 30 đến 16 giờ.
- Tuân thủ giờ làm việc, không đi trễ về sớm, trang phục chỉnh tề, nghiêm túc,
đúng theo quy định của Ngành Y tế.
- Thực hiện nếp sống văn minh và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức,
người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
- Tôn trọng và tạo điều kiện cho người bệnh được chăm sóc thuận tiện trong
thời gian điều trị tại bệnh viện. Nghiêm cấm CBVC gợi ý nhận tiền, quà biếu của
thân nhân và bệnh nhân dưới mọi hình thức.
- Giữ gìn trật tự, an ninh, không hút thuốc lá trong bệnh viện; có ý thức PCCC,
không được mang chất dễ cháy, nổ vào nơi làm việc; cảnh giác với các dạng tội
phạm.
- Có ý thức tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm…, giữ gìn khoa, phòng sạch
đẹp, gửi xe đúng nơi quy định.
II. Đối với khách, bệnh nhân và thân nhân:
- Liên hệ với nhân viên bảo vệ tại cổng bệnh viện khi đến công tác hoặc khám
chữa bệnh để được hướng dẫn cụ thể.
- Chấp hành Nội quy của bệnh viện; tôn trọng và giao tiếp lịch sự với nhân
viên bệnh viện.
- Thực hiện nếp sống văn minh, không hút thuốc lá, giữ gìn vệ sinh, trật tự
trong bệnh viện, gửi xe đúng nơi quy định; có ý thức PCCC, không được mang chất
dễ cháy, nổ vào bệnh viện.
- Bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện phải tuân theo y lệnh của bác sĩ
và hướng dẫn chuyên môn của điều dưỡng. Bệnh nhân đang nằm viện điều trị không
được tự ý ra khỏi bệnh viện.

- Thân nhân nuôi bệnh phải đăng ký tại khoa để được cấp thẻ nuôi bệnh và
xuất trình giấy tờ tùy thân khi nhân viên bảo vệ kiểm tra. Nếu nuôi bệnh đang điều trị
tại các khoa hồi sức cấp cứu, thân nhân phải có giấy của khoa cấp và đăng ký tại Tổ
Bảo vệ để lưu trú tại Nhà chờ tin.
- Không tặng tiền hoặc quà biếu cho nhân viên khi đang nằm viện, nếu phát
hiện nhân viên y tế có biểu hiện gợi ý, đòi tiền, ứng xử không tốt thì phản ảnh trực
tiếp với lãnh đạo bệnh viện hoặc qua điện thoại Đường dây nóng của bệnh viện.
- Tự giữ gìn đồ đạc, tài sản cá nhân; cảnh giác, đề phòng kẻ gian lừa đảo, trộm
cắp, bắt cóc trẻ con.
- Giờ thăm bệnh tại các khoa thường:





Buổi sáng:
Buổi trưa:
Buổi chiều, tối:
Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày Lễ:

06 giờ đến 07 giờ 30
10 giờ đến 13 giờ 00
16 giờ đến 21 giờ 00
06 giờ đến 21 giờ 00

- Giờ thăm bệnh tại các khoa hồi sức cấp cứu: theo quy định tại khoa.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2014
GIÁM ĐỐC

