SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
,,Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie
62-200 Gniezno ul. Poznańska 15
Oddział Leczenia Uzależnień
Gniezno.......................................

REGULAMIN PORZĄDKOWY OBOWIĄZUJĄCY W TRAKCIE TERAPII
W ODDZIALE LECZENIA UZALEŻNIEŃ

I. Pacjentka w czasie pobytu na oddziale ma prawo do:
1. Świadczeń medycznych zgodnych ze specyfiką pracy oddziału psychoterapii
uzależnień, informacji o stanie zdrowia, intymności i poszanowania godności
osobistej.
2. Zapoznania się z Prawami Pacjenta.
3. Prowadzenia korespondencji w formie papierowej.
4. Korzystania z telefonu w wyznaczonym czasie .
5. Korzystania z kilkugodzinnych przepustek udzielanych przez Kierownika
Oddziału w porozumieniu z lekarzem i terapeutą prowadzącym.
6. Korzystania z depozytu.
7. Uczestnictwa w pracach społeczności terapeutycznej i korzystania z
przywilejów wynikających z udziału w społeczności.
8. Do przyjmowania odwiedzin – w każdą niedzielę w godz. 13-17, jak również
w każdą ostatnią sobotę miesiąca, podczas trwania spotkania
psychoedukacyjnego dla rodzin w godz. 10-14. W szczególnych przypadkach
krótkie odwiedziny są możliwe w tygodniu, za zgodą kierownika oddziału.
9. Spacerowania na terenie Szpitala w porach wyznaczonych przez Plan Zajęć
Oddziału.
II. Pacjentka w czasie pobytu w oddziale zobowiązana jest do:
1. Zawarcia kontraktu terapeutycznego.
2. Przestrzegania zakazu wnoszenia, posiadania i sprzedaży na terenie
oddziału napojów alkoholowych, narkotyków i leków, zdrapek oraz
kuponów gier hazardowych.
3. Utrzymywania bezwzględnej abstynencji od środków chemicznych
zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki nie zalecone przez
lekarza) oraz gier hazardowych.
4. Zachowania tajemnicy osób i spraw przedstawianych i omawianych w
trakcie terapii.
5. Przestrzegania zakazu korzystania z telefonu poza czasem wyznaczonym.
6. Zaniechania transakcji handlowych z innymi pacjentkami.
-za pieniądze i przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu personel
nie odpowiada.
7. Powstrzymania się od zawierania kontaktów z pacjentami z innych

oddziałów.
8. Zaproszenia rodziny do udziału w 2 konsultacjach indywidualnych oraz
minimum jednej psychoedukacji dla rodzin.
9. Poddawania się badaniu alkotestem oraz testom na obecność innych środków
psychoaktywnych na prośbę personelu.
10. Aktywnego i punktualnego udziału we wszystkich zajęciach
terapeutycznych: psychoterapia grupowa, wykłady, filmy, mitingi AA oraz
inne zajęcia przewidziane w programie.
11. Informowania personelu o wyjściu na spacer po terenie szpitala i powrocie
ze spaceru, w celu umożliwienia personelowi dokonania wpisu w ,,Zeszycie
wyjść”.
12. Uczestnictwa w działaniach społeczności oddziału oraz przyjmowania i
wypełniania wynikających z tego obowiązków – dyżurów porządkowych.
13. Wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem porządku oraz
czystości w zajmowanych pomieszczeniach.
14. Dbania o sprzęt oraz wyposażenie.
15. Niepalenia tytoniu w budynku oddziału.
16. Przestrzegania ciszy nocnej w godz. od 22.30 do 06.30.
17. Przestrzegania ustalonych regulaminów, zasad pracy oddziału oraz zaleceń
personelu.
III. Dyscyplinarny wypis następuje w wypadku:
1. Złamania abstynencji (spożywanie alkoholu, narkotyków, używanie
leków nie zaleconych przez lekarza).
2. Posiadania alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających
świadomość.
3. Agresji czynnej wobec innych pacjentek lub personelu.
4. Kontaktów z pacjentami z innych oddziałów.
5. Samowolnego wyjścia poza teren szpitala.
6. Trzykrotnego złamania warunków pobytu w oddziale (regulamin, zasady,
kontrakt) udokumentowanego przez zespół terapeutyczny.
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