REGULAMIN ODDZIAŁU NEUROLOGII
1. Oddział Neurologii Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”
im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie jest samodzielnym oddziałem.
2. Oddziałem kieruje ordynator, który odpowiada za całokształt procesu leczniczego, organizację
i funkcjonowanie oddziału.
3. W skład oddziału wchodzą pomieszczenia:
•

sale intensywnego nadzoru

•

sale chorych

•

stołówka

•

sala fizjoterapii i kinezyterapii

•

pokoje badań

•

gabinet ordynatora

•

gabinet lekarski

•

dyżurka pielęgniarska

•

sekretariat

•

węzły sanitarne dla chorych

•

gabinet zabiegowy

•

gabinet logopedy

•

gabinet psychologa

•
4. Personel oddziału:
•

lekarze

•

pielęgniarki

•

fizjoterapeuci

•

logopeda

•

psycholog

•

opiekunki

•

sekretarki medyczne

5. Rozkład pracy dla lekarzy na Oddziale ustala ordynator w porozumieniu z zastępcą dyrektora
ds. lecznictwa, dla pielęgniarek i salowych pielęgniarka oddziałowa w porozumieniu z zastępcą dyrektora
ds. pielęgniarstwa.
6. Personel lekarski pracuje według harmonogramu oraz zapewnia opiekę lekarską w pozostałym czasie
w ramach dyżuru lekarskiego.

7. W poszczególnych salach mogą przebywać osoby różnej płci.
8. Chorzy mają możliwość pozostawienia w w depozycie oddziałowym odzieży a w depozycie szpitalnym
pieniędzy i papierów wartościowych.
9. Na oddziale obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
10.Pacjent ma prawo do odwiedzin w godzinach 12:00-17:00. Osoby w stanie wskazującym
na spożycie alkoholu nie są wpuszczane.
11. Pacjent nie może opuszczać oddziału bez zgody personelu.
12. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 06:00.
13. Na oddziale znajdują się do wglądu pacjentów:
•

Karta Praw Pacjenta

•

Regulamin Oddziału

14. Informacji o stanie zdrowia pacjenta – pacjentowi lub osobie upoważnionej udziela ordynator
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-11:00. W przypadkach nagłych – lekarz dyżurny.
Nie udziela się informacji o stanie chorego przez telemedia.
15. Chorzy Oddziału Neurologii mają zapewnioną pełną całodobową opiekę lekarską oraz dostęp
do wymaganych badań i zabiegów leczniczych.
16. Pacjenci kierowani na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze poza oddziałem w zależności od stanu
zdrowia są przeprowadzani, przewożeni lub przenoszeni przez personel.
17. Dyrektor Szpitala może wyrazić zgodę na pełnienie przez pielęgniarkę prywatnego dyżuru
przy chorym.

