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REGULAMIN 

Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”  

im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie 

Informacje ogólne: 

1. Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla dorosłych stanowi komórkę 

organizacyjną Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

„Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. 

2. Oddział posiada 35 miejsc, jest oddziałem całodobowym żeńskim. Leczenie odbywa się 

na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Długość pobytu uzależniona 

jest od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rozpoznania, nie może jednak przekraczać 

168 dni. 

3. Nadzór nad programem i funkcjonowaniem oddziału sprawuje Kierownik Oddziału. 

 

Założenia szczegółowe : 

1. Zadaniem Oddziału jest świadczenie kompleksowych usług psychiatrycznych, 

terapeutycznych, psychologicznych i pielęgniarskich dla pacjentów poprzez: 

• Diagnostykę  psychiatryczną i psychologiczną, 

• Psychoterapię indywidualną i grupową, 

• Opiekę pielęgniarską, 

• Profilaktykę i edukację, 

• Wspieranie i udzielanie porad rodzinom pacjentów, 

• Pomoc w załatwianiu spraw socjalnych, 

• Współpracę z innymi ośrodkami psychiatrycznymi w rejonie, 

• Współpracę z innymi placówkami i osobami prawnymi w zależności od potrzeb, 

2. Zadania Oddziału realizowane są w formie: 

• Opieki intensywnej, 

• Opieki podtrzymującej, 

• Interwencji kryzysowej, 

• Konsultacji, 

3. Do Oddziału przyjmowane są osoby: 

• Wymagające leczenia w warunkach oddziału całodobowego, 
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• Pacjenci wymagający terapii grupowej, indywidualnej, socjoterapii, 

4. Do Oddziału mogą zgłaszać się pacjenci ze skierowaniem od lekarza psychiatry lub 

lekarza pierwszego kontaktu – w formule planowego przyjęcia. 

5. Warunkiem udzielenia świadczenia jest zgoda pacjenta na proponowane leczenie. 

6. Pacjenci podejmujący leczenie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie niezbędnym do prowadzenia procesu leczniczego oraz zobowiązują 

się do zapoznania i przestrzegania regulaminu Szpitala i Oddziału. 

7. Terapia prowadzona jest w oparciu o program terapeutyczny. 

8. Pacjent zobowiązany jest poinformować lekarza lub pielęgniarkę o ewentualnych 

zmianach stanu zdrowia. 

9. Pacjent zobowiązany jest do systematycznego przyjmowania leków zleconych przez 

lekarza i realizacji innych zaleceń. 

10. Pacjent zobowiązany jest do punktualnego zgłaszania się na zajęcia, aktywnego udziału 

w nich oraz do przestrzegania porządku dnia oraz zasad społeczności terapeutycznej. 

11. Posiłki pacjenci Oddziału spożywają w ustalonych porach, wyłącznie w jadalni. 

12. Pacjenci zobowiązani są do zgłaszania się w uzgodnionych terminach na wizytę 

u lekarza oraz psychologa w celu omówienia planu dalszego leczenia. 

13. W czasie pobytu na Oddziale obowiązuje zakaz stosowania przemocy fizycznej 

i psychicznej wobec innych, przywłaszczania cudzego mienia, niszczenia sprzętu 

i wyposażenia oddziału, spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych. Palenie 

papierosów odbywa się wyłącznie w wyznaczonym miejscu i godzinach 

nie kolidujących z zajęciami.  

14. Obowiązuje zakaz utrzymywania kontaktów intymnych między pacjentami oddziału. 

15. Na oddział nie wolno wnosić przedmiotów ostrych, niebezpiecznych, alkoholu 

i innych substancji psychoaktywnych. 

16. Pacjenci zobowiązani są do postępowania według przyjętych zasad bezpieczeństwa. 

17. Pacjenci zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

o innych w czasie zajęć terapeutycznych lub podczas rozmów w przerwach między 

zajęciami. Tajemnica ta obowiązuje wszystkie osoby, informacje o innych pacjentach 

nie mogą być tematem rozmów poza Oddziałem. 

18. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu czy zaleceń leczniczo-terapeutycznych 

pacjent może być dyscyplinarnie wypisany z Oddziału. 
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19. Społeczność terapeutyczna wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę oraz 

dyżurnych na okres 1 tygodnia. Przewodniczący prowadzi zebrania społeczności 

i wprowadza nowo przyjętych pacjentów w Oddział i panujące zasady. 

20. W razie niemożności uczestniczenia w zajęciach, pacjent zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić personel Oddziału. 

21. W Oddziale obowiązuje obuwie zastępcze. 

22. Przedmioty wartościowe i pieniądze pacjenci przynoszą na własną odpowiedzialność. 

Szpital nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

23. Nowo przyjmowani pacjenci do Oddziału zapoznawani są z topografią Oddziału, 

regulaminem, kartą praw pacjenta, harmonogramem zajęć, zasadami panującymi 

w Oddziale. 

24. Personel Oddziału  ma prawo wchodzić na sale pacjentów, dokonywać kontroli stanu 

higieny osobistej, porządku na salach. Personel jest uprawniony do wchodzenia do sal 

pacjentów bez uprzedniego pukania. 

25. Pacjenci Oddziału zajmują określone przy przyjęciu sale. Personel ma prawo przenosić 

pacjentów pomiędzy salami w uzasadnionych przypadkach. Sala, którą pacjent zajmuje 

nie jest jego przypisaną własnością na cały okres pobytu w oddziale. 

26. W sprawach nie unormowanych regulaminem zastosowanie ma: 

• Regulamin Organizacyjny Szpitala, 

• Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, 

• Ustawa o działalności leczniczej, 

• Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 


