
Obowiązki pacjentów / rodziców / opiekunów

1. Pacjent/opiekun  jest  zobowiązany  udzielać  w  trakcie  wywiadu  lekarskiego  lub
pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o stanie zdrowia pacjenta.
Szpital  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody wynikające  z  zatajenia  bądź  udzielenia
nieprawdziwej  informacji  przez  pacjenta/opiekuna,  co  do  istotnych  spraw  dotyczących
zdrowia pacjenta.

2. Rodzic/opiekun  ma  obowiązek  poinformować  lekarza  prowadzącego  o  przyjmowanych
przez dziecko lekach. Stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody
lekarza prowadzącego.
mmm

3. Pacjent  nie  może  wychodzić  poza  teren  Oddziału  za  wyjątkiem  wyjazdu  na  badania,
konsultacje w asyście personelu Szpitala.
mmm

4. Rodzic/opiekun przebywający z dzieckiem na oddziale zobowiązany jest do niezwłocznego
zgłaszania pielęgniarce dyżurnej niepokojących zmian w zachowaniu dziecka.
mmm

5. Pacjent/opiekun  ma  obowiązek  stosowania  się  do  zaleceń  lekarzy  i  pielęgniarek
dotyczących procesu diagnostyczno  - terapeutycznego oraz zaleconej diety.
mmm

6. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach
medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
mmm

7. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad
higieny osobistej.
mmm

8. Osoby odwiedzające zobowiązane są do taktownego zachowania się wobec chorego oraz
innych pacjentów w oddziale.
mmm

9. Pacjent  oraz odwiedzający są zobowiązani  do przestrzegania na terenie  Szpitala,  zakazu
palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych,używania narkotyków,
środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawnymi.
mmm

10. Korzystanie  przez  pacjentów  z  telefonów  komórkowych  nie  powinno  stwarzać  sytuacji
uciążliwych dla innych pacjentów, jak i zakłócać działania aparatury medycznej.
mmm

11. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub z podejrzeniem choroby zakaźnej nie powinny
odwiedzać pacjenta w Szpitalu.
mmm

12. Zabrania się używania na salach urządzeń elektrycznych (grzałek, czajników, suszarek itp.)
mmm

13. Żywność podpisaną należy przechowywać wyłącznie w lodówkach do tego przeznaczonych.
mmm

14. Rodzic/opiekun  może  korzystać,  z  zachowaniem  zasad  higieny,  wyłącznie  z  łazienki  i
toalety przeznaczonej dla osób odwiedzających.
mmm

15. Zabrania się wprowadzania na teren oddziału wózków dziecięcych, chodzików, itp.


