Załącznik nr 1
PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
•

Pacjent ma prawo:
1. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie szpitala; za rzeczy pozostawione w
salach chorych personel nie ponosi odpowiedzialności
2. wskazać osoby, których odwiedzin sobie nie życzy
3. Wskazać osoby, którym udzielane będą informacje dotyczące stanu zdrowia

•

Pacjent ma obowiązek:
1. zapoznania się z topografią i Regulaminem Oddziału oraz obowiązek przestrzegania
Regulaminu
2. przestrzegania zaleceń lekarskich, poddawania się zleconym badaniom lekarskim,
laboratoryjnym i psychologicznym oraz uczestnictwa w zleconych zajęciach
terapeutyczno-aktywizujących
3. odnoszenia się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu oraz nie zakłócania swoim
zachowaniem spokoju innych pacjentów
4. przestrzegania zasad higieny osobistej i zachowania porządku w swoim otoczeniu
5. przestrzegania zasad korzystania i poszanowania urządzeń i pomieszczeń oddanych do
dyspozycji pacjenta
6. przechowywania produktów spożywczych w miejscach do tego przeznaczonych
7. przestrzegania całkowitej abstynencji od substancji psychoaktywnych (alkohol,
narkotyki, dopalacze, leki, itp.)
8. szanowania mienia szpitalnego i podporządkowanie się poleceniom porządkowym
9. przestrzegania Harmonogramu Pracy Oddziału
10. przestrzegania zasad BHP i p-poż

•

Zabrania się:
1. posiadania i samowolnego używania własnych leków i innych środków medycznych
2. korzystania z urządzeń zasilanych z gniazdek elektrycznych na salach chorych; telefony
i sprzęt elektroniczny podłączany jest do ładowarek na noc w pomieszczeniach
personelu
3. przyjmowania osób odwiedzających na salach chorych
4. filmowania, robienia zdjęć i nagrań dźwiękowych na Oddziale
5. wchodzenia do pomieszczeń służbowych pod nieobecność personelu
6. samowolnego opuszczania Oddziału. Szczegółowe zasady okresowego przebywania
pacjentów poza Oddziałem określa Kierownik Oddziału lub lekarz prowadzący.
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•

Przedmioty posiadane i przekazywane pacjentom podlegają kontroli, a przedmioty uznane przez
personel za niebezpieczne (np. szklane, ostre, paski, sznurki) zostaną umieszczone w magazynie
Oddziału. Kontrola posiadanych przez pacjenta przedmiotów odbywa się w jego obecności, a
znalezione przedmioty zabronione podlegają konfiskacie (nie podlegają zwrotowi).

•

Pacjentów objętych ścisłą obserwacją pielęgniarską można odwiedzać po uzyskaniu zgody
lekarza

