
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy  Państwu  regulamin  Oddziału  Leczenia  Jednego  Dnia  z  prawami  i 

obowiązkami,  których  przestrzeganie  umożliwi  personelowi  sprawowanie  prawidłowej  opieki 
medycznej i zwiększy bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.
Regulamin jest oparty na obowiązujących w ochronie zdrowia przepisach prawa.
Oddział Leczenia Jednego Dnia realizuje najnowszą formę opieki nad dzieckiem, które jest leczone i  
operowane bez konieczności hospitalizacji. Znacznie zmniejsza ryzyko zakażenia i stresu związanego 
z pobytem w oddziale nie dłużej niż 24 godziny.

Regulamin Porządkowy 

Oddziału Leczenia Jednego Dnia

Prawa Pacjenta
1) prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną,
2) prawo do informacji o planowanym leczeniu,
3) prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
4) prawo do opieki pielęgnacyjnej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego,
5) prawo do korzystania z telefonu komórkowego,
6) prawo do korzystania z własnych bezpiecznych zabawek, w tym komputera.

Obowiązki Pacjenta
1) poszanowanie własności szpitalnej
2) przestrzeganie zaleceń lekarskich i pielęgniarskich w zakresie leczenia, pielęgnacji i żywienia,
3) utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia,
4) nieopuszczanie oddziału bez zezwolenia.

Rodzic/Opiekun prawny, ma prawo do pełnego współudziału w procesie leczenia i pielęgnacji dziecka.

Prawa wynikające z wypełniania funkcji rodzicielskiej:

w stosunku do dziecka poprzez:
1) kontynuację pełnienia funkcji rodzicielskich (wychowawczych) i pielęgnacyjnych,
2) uzyskanie  pełnych  informacji  o  aktualnym  stanie  zdrowia  dziecka  oraz  spodziewanych 

zachowaniach dziecka i ewentualnych objawach ubocznych występujących w okresie leczenia,
3) wyposażenie dziecka w przybory toaletowe i artykuły niezbędne w czasie pobytu w szpitalu,
4) przygotowanie dziecka do współdziałania z zespołem terapeutycznym,
5) nauczenie dziecka przestrzegania norm współżycia społecznego w zakresie niezbędnym w czasie 

hospitalizacji.
w stosunku do personelu poprzez:

1) współdziałanie z personelem medyczny w zakresie realizacji celów hospitalizacji dziecka,
2) przestrzeganie indywidualnych zaleceń lekarza i pielęgniarki w zakresie diagnostyki leczenia,
3) rodzice  mają  obowiązek  natychmiast  powiadomić  personel  medyczny w przypadku  zauważenia 

niepożądanych zdarzeń,
4) poszanowania mienia szpitalnego i przestrzeganie wymagań higienicznych.

Rodzice mają prawo do: 

1) wypisania dziecka ze szpitala na żądanie (w przypadku gdy stan zdrowia dziecka wymaga leczenia 
szpitalnego, Dyrektor ds. Medycznych - Naczelny Lekarz Szpitala, Dyrektor Przedsiębiorstw Spółki 
lub upoważniony lekarz może odmówić wypisania do czasu uzyskania orzeczenia w tej  sprawie 
przez sąd rodzinny),

2) edukacji zdrowotnej w zakresie pielęgnacji dziecka oraz prozdrowotnego stylu życia,
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Informacje o stanie zdrowia hospitalizowanych pacjentów udziela osobiście:
1) lekarz prowadzący wyłącznie rodzicom, opiekunom prawnym i osobom upoważnionym pisemnie do 

uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka,
2) pielęgniarka dyżurna udziela informacji w zakresie pielęgnacji i diety dziecka.

Odwiedziny dzieci:

Ze  względów  sanitarno  –  epidemiologicznych,  nie  ma  możliwości  odwiedzania  dziecka  na  Oddziale 
Leczenia Jednego Dnia. 

Wszelkie uwagi i wątpliwości prosimy zgłaszać do Kierownika Oddziału lub Pielęgniarki Koordynującej.

Regulamin został opracowany zgodnie z obowiązującymi aktami prawa:
• Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2012 r. poz. 159 j.t  z zm.) ,
• Ustawa o Działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 j.t  z zm.),
• Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. nr 174. poz 1039 z zm.),
• Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. nr 277 poz. 1634 j.t z zm.).
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