REGULAMIN DLA CHORYCH PRZEBYWAJĄCYCH W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Oddział obejmuje opieką dzieci objęte obowiązkiem edukacji.
2. Pacjent przyjęty do szpitala psychiatrycznego jest członkiem zorganizowanej
społeczności terapeutycznej złożonej z pracowników i pacjentów szpitala, której
celem jest leczenie zaburzeń psychicznych i przywracanie umiejętności
funkcjonowania w społeczeństwie, niezbędnej choremu po opuszczeniu szpitala.
3. Aktywna współpraca z personelem, wykonywanie ich zaleceń, przyjmowanie
leków, udział w zespołowym leczeniu jest drogą do poprawy stanu zdrowia
pacjenta.
4. Szpital zapewnia chorym szeroką opiekę diagnostyczną i terapeutyczną, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i stosownie do potrzeb.
5. Jeśli stan zdrowia na to pozwala chory ma prawo do korzystania z urządzeń
kulturalnych, rozrywkowych, przyjmowania odwiedzin, otrzymywania zezwoleń
na okresowy pobyt poza szpitalem (oddziałem).
6. Przy przyjęciu do szpitala chory winien poddać się badaniu lekarskiemu,
a następnie kąpieli i innym koniecznym zabiegom sanitarno-higienicznym:
a) pacjent ma prawo do chodzenia we własnych rzeczach w szpitalu
(jeśli jest to zgodne z programem terapeutycznym opracowanym dla
konkretnej jednostki chorobowej). Ubranie i obuwie może być zdane
i przechowywane w oddziale, a pieniądze i przedmioty wartościowe
w depozycie szpitalnym.
b) wszystkie rzeczy stanowiące własność chorego zostają mu zwrócone przy
wypisaniu ze szpitala.
c) za przedmioty wartościowe i pieniądze nie przekazane do depozytu
szpital nie odpowiada.
7. Postępowanie lecznicze w stosunku do chorego ustala lekarz oddziału, a w czasie
dyżuru lekarze dyżurni.
8. W czasie pobytu w oddziale należy:
a) stosować się do zaleceń personelu
b) zwracać się z wszelkimi dolegliwościami do personelu oddziału
c) zwracać się o pomoc i informację do personelu w sytuacjach niejasnych,
niezrozumiałych lub budzących niepokój

d) zachować spokój, cierpliwość i wyrozumiałość wobec nieprawidłowego
postępowania innych chorych, które nie jest wyrazem złej woli, a jedynie
objawem choroby
e) powiadomić personel o niepokojących objawach dostrzeżonych u innych
chorych
f) w czasie posiłków przebywać w wyznaczonych do przyjmowania
posiłków pomieszczeniach, a w nocy w sali chorych
g) żywność otrzymaną spoza szpitala przechowywać w kuchni oddziałowej
lub pokoju socjalnym, skąd codziennie chory otrzymuje swoje produkty
żywnościowe
h) dbać o utrzymanie higieny, o czystość i estetykę swojego wyglądu, rzeczy
osobistych, łóżka, oddziału szpitala
i) uczestniczyć w zajęciach w pracowniach i świetlicy, spacerach i innych
zajęciach kulturalno- rozrywkowych
j) brać aktywny udział w zajęciach wychowawczych i terapeutycznych i
zebraniach społeczności leczniczej
k) korzystać z biblioteki szpitalnej osobiście lub za pośrednictwem
upoważnionego do tej funkcji pracownika oddziału
l) w wypadkach awaryjnych stosować się do wydanych aktualnie zarządzeń
i pomagać w ich usunięciu jeśli zajdzie taka potrzeba.
9. Ze względu na dobro leczenia, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo otoczenia
w oddziale chory nie powinien:
a) zwracać się do pacjentów i personelu w sposób nieuprzejmy i agresywny
b) śmiać się z nieprawidłowego zachowania innego pacjenta
c) zakłócać ciszy nocnej
d) przyjmować jakichkolwiek leków lub poddawać się zabiegom bez
zlecenia lekarza
e) opuszczać terenu szpitala ani oddziału bez zezwolenia lekarza,
f) używać lub przekazywać innym chorym jakichkolwiek napojów
alkoholowych i środków odurzających
g) uprawiać gier hazardowych
h) przeprowadzać transakcji handlowych między pacjentami lub między
osobami personelu szpitalnego i pacjentami

i) zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki oddziałowej
j) kłaść się lub siadać na łóżkach innych chorych
k) włączać

i

regulować

urządzeń

leczniczych,

elektrycznych,

wentylacyjnych, ogrzewczych.
10. Chory odpowiada za rzeczy szpitalne oddane do jego użytku na czas pobytu
w szpitalu. Należy szanować mienie szpitala.
11. Pacjent ma prawo do kontaktów z rodziną (telefon, korespondencja,
odwiedziny). Korespondencja jest niekontrolowana (jeśli jest to zgodne
z

programem

terapeutycznym

opracowanym

dla

konkretnej

jednostki

chorobowej)
12. Wszystkie paczki chory winien rozpakowywać w obecności pielęgniarki. W razie
stwierdzenia zawartości szkodliwej dla zdrowia chorego, paczka winna być
wrócona nadawcy.
13. Chory może przyjmować odwiedziny w dni i godziny wyznaczone przez dyrekcję
szpitala. W innym czasie - jedynie za zezwoleniem ordynatora oddziału lub
lekarza dyżurnego.
14. W zakresie odwiedzania chorych

w

szpitalu

obowiązują następujące

ograniczenia:
a) odwiedziny małoletniego są możliwe za zgodą opiekuna prawnego
b) ze względów epidemiologicznych szpital może wprowadzić okresowy
zakaz odwiedzin
c) osoby pod wpływem środków odurzających nie mają prawa wstępu
na teren oddziału
d) lekarz może odmówić pozwolenia na odwiedzanie chorego ze względu
na stan chorego lub ze wzglądu na nieprzestrzeganie przepisów przez
osobę odwiedzającą.

