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REGULAMIN  PORZĄDKOWY ODDZIAŁU

Szanowni Państwo!

Przekazujemy  Państwu  „Regulamin  Porządkowy  Oddziału”,  którego  znajomość  z  pewnością  zapewni
prawidłowe funkcjonowanie i przepływ informacji w Oddziale.

Misja  szpitala brzmi  „  Zdrowie Dziecka - Radość Rodziców - Nasz Cel  ”. Wspólnie dołóżmy starań, aby
traumatyczne  przeżycie,  jakim jest  choroba  dziecka  i  jego  pobyt  w  szpitalu,  nie  zakłóciło  w  sposób  znaczący
funkcjonowania rodziny.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną mającą duże doświadczenie w opiece nad chorym
dzieckiem.    

Zapraszamy do współpracy i informujemy:
      
1) Pacjent ma prawo do:

• świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej i możliwościom Szpitala,
• poszanowania jego intymności, godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
• ochrony danych osobowych,
• kontynuowania nauki, zabawy, edukacji zdrowotnej,
• możliwości przebywania przy łóżku dziecka jednego z opiekunów – mama, tata, bądź inna osoba wskazana

przez nich (osoba ta powinna być bez objawów infekcji),
• opieki duszpasterskiej – informacji udziela pielęgniarka,
• pacjent powyżej 16-go roku życia ma prawo do wyrażenia zgody na leczenie i diagnostykę oraz prawo do

przystępnej informacji na temat planowanego leczenia i diagnostyki,
• pacjent powyżej 16-go roku życia za zgodą lekarza lub pielęgniarki dyżurnej może oddalić się z oddziału na

krótki, określony czas i tylko na terenie szpitala (np. do sklepiku).

2) Opiekunowie prawni mają prawo:
• do wyczerpującej informacji o  stanie zdrowia dziecka  proponowanym leczeniu i diagnostyce,
• sprawowania opieki rodzicielskiej (sprawowanie opieki nie może naruszać praw pozostałych pacjentów do

właściwego leczenia, intymności, spokoju),
• do dokumentacji medycznej dziecka,
• edukacji zdrowotnej w zakresie pielęgnacji dziecka oraz prozdrowotnego stylu życia,
• pobytu w szpitalu przy dziecku,
• korzystania  z  czajnika elektrycznego i  kuchenki  mikrofalowej  dostępnych w strefie  dla  rodzica  (prosimy

o niekorzystanie z urządzeń grzewczych na salach oraz niewnoszenie gorących napojów na sale chorych),
• lodówki, w której przechowywane produkty żywnościowe winny znajdować się w podpisanych plastikowych

pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności !!
• złożenia rzeczy wartościowych w depozycie (w Izbie Przyjęć).
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3) Prosimy o:
• Poinformowanie lekarza prowadzącego o aktualnie przyjmowanych przez dziecko lekach i niepodawanie ich

swoim pociechom bez zgody lekarza.
• Za  bezpieczeństwo  dziecka  na  sali  chorych,  toalecie,  na  korytarzu  oraz  poza  oddziałem  –  odpowiada

rodzic/opiekun przebywający wraz z nim w czasie hospitalizacji.
• Dzieci  przebywające w szpitalu mogą wraz z rodzicem/opiekunem oddalić się z oddziału tylko za zgodą

lekarza lub dyżurnej pielęgniarki. Powrót należy zgłosić pielęgniarce dyżurnej. 
• Jeżeli opiekun stale przebywający przy dziecku opuszcza oddział, prosimy o poinformowanie o tym fakcie

pielęgniarki dyżurnej.
• Przestrzeganie  indywidualnych  zaleceń  lekarza  i  pielęgniarki  w  zakresie  diagnostyki,  leczenia,  żywienia

i pielęgnacji dziecka.
• Niezostawianie niemowlęcia i małego dziecka samego na przewijaku i w otwartym łóżku z opuszczonymi

zabezpieczeniami oraz na łóżku przeznaczonym dla rodzica (może to skutkować wypadkiem).
• W salach chorych należy dbać o czystość, szanować mienie szpitala.

Informacje o stanie zdrowia hospitalizowanych pacjentów udziela osobiście:
• lekarz prowadzący wyłącznie rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom upoważnionym pisemnie do 

uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka,
• pielęgniarka dyżurna w zakresie pielęgnacji i diety dziecka.

W szpitalu i na całym jego terenie obowiązuje bezwzględny zakaz:
• palenia wyrobów tytoniowych,
• papierosów elektronicznych,
• spożywania napojów alkoholowych i przebywania na terenie szpitala pod wpływem alkoholu oraz środków

odurzających.

            

Wszelkie uwagi i wątpliwości prosimy zgłaszać do Kierownika Oddziału lub Kierownika Opieki 
Pielęgniarskiej.  


