
                                                        

                                                        Gniezno, dnia……………….

ZASADY POBYTU W ODDZIALE LECZENIA UZALEŻNIEŃ
NR 5

I PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo do:

 świadczeń medycznych zgodnie z profilem pracy oddziału leczenia uzależnień, 
 informacji o stanie zdrowia, 
 intymności,
  poszanowania godności osobistej - zwracania się w formie grzecznościowej Pan/Pani

 wglądu w Prawa Pacjenta

 korzystania z kontaktów z rodziną, 
 korespondencją w formie listowej,
 korzystania z aparatu telefonicznego na korytarzu, 
 korzystania z prywatnego telefonu w godzinach wyznaczonych

 korzystania z depozytu oddziału (telefon kom., kluczyki od auta)

 uczestnictwa w pracy społeczności terapeutycznej, sesjach indywidualnych z terapeutą
prowadzącym, pracy grupowej, warsztatach i wykładach

 spotkań z rodziną w każdą niedzielę od godziny 13:00 – 17:30 oraz w trzecią sobotę
podczas trwania  i udziału w spotkaniu psychoedukacyjnym dla rodzin 

II OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjent zobowiązany jest do:

1. Zawarcia kontraktu terapeutycznego.

2. Przestrzegania  zakazu  wnoszenia,  posiadania  i  spożywania  napojów
alkoholowych, narkotyków, napojów energetycznych, leków, zdrapek i kuponów
hazardowych.

3. Utrzymania  abstynencji  od  środków  chemicznych  zmieniających  świadomość
(alkohol, narkotyki, leki i suplementy diety nie zalecane przez lekarza) oraz gier
hazardowych.

4. Przestrzegania dyskrecji w związku ze sprawami przedstawianymi i omawianymi
w czasie terapii.

5. Przestrzegania  konieczności  oddania  telefonu  w dniu  przyjęcia  do  depozytu  i
korzystania z niego tylko w czasie wyznaczonym.

6. Zaniechania  handlu  i  wymiany  towarowej  z  innymi  pacjentami,  pożyczania
pieniędzy (za dobra materialne nie przekazane do depozytu personel oddziału nie
odpowiada).



7. Poddania się kontroli bagażu przy przyjęciu i kontroli posiadanych dóbr na prośbę
personelu.

8. Poddania  się  badaniu  trzeźwości  oraz  testów  na  obecność  innych  środków
psychoaktywnych na prośbę personelu.

9. Aktywnego i punktualnego udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w
programie:  zajęcia  grupowe,  wykłady,  filmy,  mitingi  oraz  inne  zajęcia
przewidziane w programie.

10.  Informowania o wyjściu na spacer i powrocie oraz zgłaszania odwiedzin  w celu
dokonania odpowiednich adnotacji przez personel.

11. Przestrzegania zakazu kontaktu z pacjentami innych oddziałów zarówno męskich
jak i żeńskich, w tym odwiedzin na tych oddziałach.

12. Uczestnictwa  w  działaniach  społeczności  oddziału  oraz  realizowania
wynikających z tego obowiązków (dyżury porządkowe).

13. Utrzymania  porządku,  spożywania  posiłków  tylko  na  jadalni,  przyjmowania
odwiedzin na jadalni lub w ogrodzie.

14. Dbania o sprzęty i wyposażenie oddziału.

15. Palenia tylko poza budynkiem oddziału.

16. Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 do 6:00.

17. Przestrzegania zasad regulaminu, zasad pracy i zaleceń personelu.

III DYSCYPLINARNY WYPIS

Pacjent zostaje dyscyplinarnie wypisany z oddziału w przypadku:

1. Złamania  abstynencji  (spożywanie  alkoholu,  narkotyków,  używanie  leków
niezgodnych z zaleceniami lekarza)

2. Posiadania  alkoholu,  narkotyków  i  innych  środków  zmieniających
świadomość.

3. Agresji  bezpośrednio  kierowanej  w  stosunku  do  innych  pacjentów  lub
personelu.

4. Samowolnego  wyjścia poza teren szpitala.
5. Trzykrotnego  złamania  warunków  pobytu  (regulaminu,  zasad,  kontraktu)

udokumentowanego przez zespół terapeutyczny.

Witamy  na  oddziale  i  prosimy  o  potwierdzenie  podpisem  przyjęcie
powyższych zasad.

Podpis pacjenta…………………......                           Podpis pielęgniarki…………………….


