REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO
WSZ W KALISZU
Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność
prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ustawa o działalności leczniczej,
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
Ustawy Kodeksu Pracy,
Kodeksu Etyki Lekarskiej,
Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej,
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo –
leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych,
− Aktów wykonawczych do w/w ustaw
− Statutu, regulaminów, instrukcji i zarządzeń obowiązujących w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Kaliszu.

§1
Oddział Psychiatryczny WSZ w Kaliszu jest całodobowym, koedukacyjnym oddziałem
ogólnopsychiatrycznym.
Zadaniem Oddziału jest terapia i leczenie chorych psychicznie, ukierunkowane na szybkie
ustąpienie zaburzeń i powrót pacjenta do samodzielnego, aktywnego życia.
W oddziale leczy się zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.
Oddział realizuje proces leczenia poprzez:
−
−
−
−
−

diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych,
diagnostykę i opiekę psychologa,
konsultacje w zakresie innych specjalności,
terapię zajęciową,
leczenie, nastawione na szybki powrót pacjenta do jego środowiska.

§2
Oddziałem kieruje kierownik oddziału psychiatrycznego, ponadto zatrudnia się:
−
−
−
−
−
−

lekarzy psychiatrów,
psychologów,
pielęgniarkę oddziałową,
pielęgniarki,
terapeutów zajęciowych,
sekretarkę medyczną.

§3
Oddział współpracuje z zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami pomocy społecznej, oraz
innymi instytucjami uczestniczącymi w procesie leczenia i socjalizacji osób chorych
psychicznie.

§4
Kryteria przyjęcia do oddziału psychiatrycznego:
− Podstawą do przyjęcia w oddział psychiatryczny jest skierowanie do oddziału
psychiatrycznego ważne 14 dni od daty wystawienia,
− Przyjęcia na oddział psychiatryczny odbywają się planowo od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 14:00 oraz w trybie ostrego dyżuru, całodobowo w wyznaczone
dni miesiąca,
− Chory przyjmowany na oddział powinien posiadać dowód osobisty,
− Osoby nieubezpieczone nie ponoszą opłat za leczenie i pobyt w oddziale
psychiatrycznym,
− Osoba przyjęta w oddział wyraża świadomą zgodę na pobyt i leczenie potwierdzając
to własnoręcznym podpisem w historii choroby,
− W przypadku przyjęcia w oddział osoby ubezwłasnowolnionej wymagany jest podpis
w historii choroby lub pisemne oświadczenie opiekuna prawnego,
− Przyjęcie bez zgody odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Zdrowia
Psychicznego.

§5
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udziela kierownik oddziału psychiatrycznego lub lekarz
prowadzący, wyłącznie osobiście i po uzyskaniu zgody pacjenta.
W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, przekazania go na inny oddział lub śmierci
lekarz niezwłocznie zawiadamia członka rodziny, zgodnie z obowiązującymi standardami.

§6
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w związku z koniecznością
zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu leczenia informujemy, że w Oddziale
Psychiatrycznym pacjentów obowiązują następujące zasady postępowania:
1. Prawa pacjenta określone są w Karcie Praw Pacjenta, w szczególności pacjent ma
prawo do:
− bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
− bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych, oraz pomieszczenia i wyżywienia,
− zapewnienia właściwych metod postępowania leczniczego,
− porozumienia się bez ograniczeń z rodziną,
− wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisania go z oddziału,
− uprzedzenia o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego, a
dopuszczenie do zastosowania tego środka musi wynikać z Ustawy,
− poszanowania intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń
zdrowotnych,
− opieki duszpasterskiej,
− kantaku z sędzią wizytującym szpital,
− do składania skarg i wniosków,
− dostępu do dokumentacji medycznej.
− wypowiedzenia się na temat jakości świadczonych przez Oddział usług poprzez
wypełnienie ankiety „Badania satysfakcji pacjenta”.
2. Szczegółowe zestawienie praw i obowiązków pacjenta Oddziału Psychiatrycznego
WSZ w Kaliszu określa Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
Jeśli przepisy odrębne, w szczególności ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego nie stanowią inaczej, pacjent, który w sposób świadomy i rażący narusza
porządek i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych może zostać dyscyplinarnie
wypisany ze Szpitala. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Oddziału lub
inna upoważniona osoba może zawiadomić ochronę szpitala lub Policję.

§7
Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie szpitala. Sposób
postępowania z depozytem pacjenta określa wewnętrzna procedura szpitala.
Odzież oraz przedmioty osobiste pacjent z sali ogólnej przechowuje w pokoju, w którym
przebywa lub ma możliwość oddania ich do szatni oddziałowej. Rzeczy osobiste pacjenta
znajdującego się pod ścisłą obserwacją przechowywane są w magazynie i szatni oddział.
Za rzeczy pozostawione do dyspozycji pacjenta, personel nie ponosi odpowiedzialności.

§8
Pacjenci przebywający pod ścisłą obserwacją mają przy sobie środki higieniczne, piżamę,
ręcznik. Nie mogą mieć przy sobie: papierosów, zapalniczek, zapałek, maszynek do golenia,
pasków ani innych przedmiotów mogących w związku ze stanem psychicznym stanowić
zagrożenie dla życia lub zdrowia.
Pacjenci, którzy przebywają pod ścisłą obserwacją, ujawniają tendencje ucieczkowe lub
wypowiadają myśli suicydalne, objęci są ścisłym nadzorem pielęgniarskim, co oznacza, że
również do WC i łazienki wychodzą tylko pod opieką personelu.

§9
Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie od godziny 13:30 do godziny 18:00. Wstęp
na oddział mają osoby, które ukończyły 14 rok życia.
Osoby pod wpływem alkoholu, innych środków psychoaktywnych oraz zakłócające porządek
i stanowiące zagrożenie nie są wpuszczane w oddział. Personel ma prawo korzystać z pomocy
ochrony zatrudnianej przez szpital.
Odwiedziny u osób będących pod ścisłym nadzorem, odbywają się tylko za zgodą lekarza.
Informacje dla odwiedzających, wynikające w Regulaminu określa Załącznik nr 2.

§10
Na wyjście poza teren oddziału lub szpitala pacjent otrzymuje zezwolenie od Kierownika
oddziału. Kierownik oddziału psychiatrycznego może udzielić pacjentowi przepustki zgodnie
z odrębnymi przepisami NFZ.
W przypadku samowolnego oddalenia się pacjenta z oddziału, kierownik oddziału podejmuje
działania zgodne z procedurą.

§11
Wypisanie z oddziału psychiatrycznego następuje za zgodą kierownika oddziału, gdy:
− ustąpiły przyczyny przyjęcia do szpitala,
− na własne żądanie, jeśli w ocenie lekarza osoba żądająca wypisu nie stanowi
zagrożenia dla własnego życia oraz życia lub zdrowia innych osób,
− osoba wypisana na żądanie zobowiązana jest do złożenia podpisu w historii choroby w
określonym miejscu,
− dyscyplinarnie w przypadku złamania regulaminu oddziału.

§12
Ramowy harmonogram pracy w oddziale:
− Godzina 6:00 – pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, mierzenie temperatury
ciała,
− Godzina 6:30 – pobudka pozostałych pacjentów
− Godzina 6:45 – 7:30 – toaleta poranna
− Godzina 8:00 – gimnastyka
− Godzina 8:20 – pomiar ciśnienia krwi
− Godzina 8:30 – śniadanie
− Godzina 9:00 – wydawanie leków
− Godzina 9:30 – wizyta lekarska
− Godzina 11:00 – 12:45 – terapia zajęciowa
− Godzina 13:00 – obiad
− Godzina 13:30 – 18:00 – odwiedziny
− Godzina 14:00 – 16:50 – terapia zajęciowa/spacer
− Godzina 15:00 – wydawanie leków
− Godzina 16:00 – pomiar ciśnienia krwi
− Godzina 17:30 – kolacja
− Godzina 20:00 – pomiar ciśnienia krwi
− Godzina 21:00 – wydawanie leków
− Godzina 22:00 – 6:00 – cisza nocna

