ZASADY POBYTU PACJENTA W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM W WOJEWÓDZKIM
SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH „DZIEKANKA” IM. ALEKSANDRA
PIOTROWSKIEGO W GNIEŹNIE

I. PRAWA PACJENTA
1. Pacjent przebywający w ZOL-u zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw pacjenta ma prawo do:
• świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom współczesnej wiedzy
medycznej
• uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta,
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i
leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo
zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
• zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
• zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych
• wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
• poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania mu
świadczeń zdrowotnych
• dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych
• zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza
• poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
• opieki duszpasterskiej
• przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
2. Podopieczny ZOL-u:
• może korzystać za zgodą lekarza z samodzielnych wyjść poza teren Zakładu i
tzw. przepustek
• może posiadać przy sobie telefon komórkowy i inne środki komunikacji
elektronicznej oraz środki pieniężne ponosząc jednocześnie za nie pełną
odpowiedzialność
• ze względu na bezpieczeństwo ładowarki do urządzeń elektronicznych na noc
przekazywane są do depozytu Zakładu
• ma prawo do odwiedzin osób z zewnątrz, ma również prawo do odmowy
kontaktu z konkretną osobą/osobami
• może bez ograniczeń korzystać z
kontaktu telefonicznego lub
korespondencyjnego z innymi osobami na koszt własny,

II.OBOWIĄZKI PACJENTA
1. Podopieczny zakładu opiekuńczo – leczniczego zgodnie z ustawą o świadczeniach
opieki zdrowotnej z dnia 27 sierpnia 2004r. ponosi koszty wyżywienia
i zakwaterowania.
2. Pacjent przebywający w Zakładzie jest zobowiązany stosować się do wszystkich
zaleceń i wskazówek lekarzy i innych pracowników udzielających świadczeń
opiekuńczo - zdrowotnych oraz przestrzegać ustalonego Regulaminu i zasad
pobytu w zakładzie oraz zarządzeń Dyrektora Szpitala.
3. Pacjent powinien posiadać własne środki higieny osobistej tj.: mydło, szampon,
szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień, przybory do golenia, ręczniki itp.
Ze względu na bezpieczeństwo maszynki do golenia po zakończeniu czynności
higienicznych należy przekazać do depozytu zakładu.
4. Artykuły żywnościowe o krótkim terminie przydatności do spożycia należy
odpowiednio zabezpieczyć, opatrzyć imieniem i nazwiskiem i przechowywać w
lodówce przeznaczonej dla pacjentów.
5. Zabrania się spożywania artykułów spożywczych przeterminowanych
i niewiadomego pochodzenia. Takie artykuły zostaną poddane konfiskacie
i zniszczeniu.
6. Podopiecznych ZOL-u obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu
i innych środków odurzających na terenie Zakładu jak i poza nim.
7. Zabrania się przyjmowania jakichkolwiek leków bez zlecenia lekarza.
8. Wyroby tytoniowe i e-papierosy palić można tylko w miejscach do tego
wyznaczonych.
9. Za pieniądze i rzeczy nie oddane do depozytu Szpitalnego lub Zakładowego
odpowiedzialność ponosi pacjent.
10.
W razie rażącego i powtarzającego się naruszenia regulaminu i zasad
pobytu pacjent może zostać wypisany z Zakładu.

III.OBOWIĄZKI ODWIEDZAJĄCYCH
1. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się w każdy dzień tygodnia w ustalonych
godzinach.
2. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać podopiecznych ZOL-u w towarzystwie
osoby dorosłej, chyba że lekarz zezwoli na samodzielne odwiedziny osobie, która
nie osiągnęła pełnoletności.
3. Ograniczenie kontaktów pacjenta z osobami z zewnątrz może nastąpić :
• ze względów epidemiologicznych, w drodze zarządzenia dyrektora szpitala
• w wyjątkowych przypadkach w drodze decyzji kierownika zakładu ze względu
na stan zdrowia i dobro pacjenta
4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do :
• kulturalnego zachowania i podporządkowania się wszelkim wskazówkom
i poleceniom personelu,
• nie przynoszenia przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla
chorego i innych pacjentów, np. ostre narzędzia
• nie dostarczania choremu żadnych leków, alkoholu i środków odurzających
oraz artykułów zabronionych przez lekarza
• nie wprowadzania na teren oddziału jakichkolwiek zwierząt,
• nie fotografowania pacjentów przebywających w oddziale (przepisy o ochronie
dóbr osobistych i wizerunku chorych)
5. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub zachowujące się w sposób wskazujący
na możliwość działania innych środków odurzających nie zostaną wpuszczone na
oddział.
6. Osoby odwiedzające powinny poinformować personel medyczny o rzeczach
i produktach spożywczych pozostawionych pacjentowi.
7. Za rzeczy przekazane pacjentowi a nieoddane do depozytu bądź szkody doznane
przez odwiedzających w związku z posiadaniem przez nich pieniędzy lub innych
przedmiotów wartościowych Zakład nie ponosi odpowiedzialności.
8. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub wskazówek
personelu, albo naruszają dobra osobiste pacjentów podlegają wydaleniu poza
obręb Zakładu, mogą być również pozbawione prawa odwiedzania pacjentów.

