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REGULAMIN  PORZĄDKOWY ODDZIAŁU
ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Szanowni Państwo!

Przekazujemy  Państwu  „Regulamin  Porządkowy  Oddziału”,  którego  znajomość  z  pewnością  zapewni
prawidłowe funkcjonowanie i przepływ informacji w Oddziale.

Misja  szpitala brzmi  „  Zdrowie Dziecka - Radość Rodziców - Nasz Cel  ”. Wspólnie dołóżmy starań, aby
traumatyczne  przeżycie,  jakim jest  choroba  dziecka  i  jego  pobyt  w  szpitalu,  nie  zakłóciło  w  sposób  znaczący
funkcjonowania rodziny.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną mającą duże doświadczenie w opiece nad chorym
dzieckiem.    

PODSTAWOWE INFORMACJE O ODDZIALE:

Kierownik Oddziału:  dr n. med. Joanna Sawicka

Kierownik Opieki Pielęgniarskiej:  mgr Katarzyna Wawrzyniak

Zapraszamy do współpracy i informujemy:
      
1) Pacjent ma prawo do:

• świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej i możliwościom Szpitala,
• poszanowania jego intymności, godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
• ochrony danych osobowych,
• kontynuowania nauki, zabawy, edukacji zdrowotnej,
• możliwości przebywania przy łóżku dziecka jednego z opiekunów – mama, tata, bądź inna osoba wskazana

przez nich (osoba ta powinna być bez objawów infekcji),
• opieki duszpasterskiej – informacji udziela pielęgniarka,
• pacjent powyżej 16-go roku życia ma prawo do wyrażenia zgody na leczenie i diagnostykę oraz prawo do

przystępnej informacji na temat planowanego leczenia i diagnostyki,

2) Opiekunowie prawni mają prawo:
• do wyczerpującej informacji o  stanie zdrowia dziecka  proponowanym leczeniu i diagnostyce,
• sprawowania opieki rodzicielskiej (sprawowanie opieki nie może naruszać praw pozostałych pacjentów do

właściwego leczenia, intymności, spokoju),
Odwiedziny dzieci: 
◦ poniedziałek – piątek  od godziny 1300 do godziny 1900

◦ sobota, niedziela  od godziny 1200 do godziny 1900

◦ po godzinie 1900 obowiązuje zakaz odwiedzin,
◦ u  każdego pacjenta może przebywać tylko jedna dorosła osoba odwiedzająca,
◦ ze względów epidemiologicznych odwiedziny przez dzieci są zabronione,
◦ na pobyt rodzica, opiekuna w oddziale i godzinach nocnych konieczne jest uzyskanie zgody kierownika 

oddziału lub lekarza dyżurnego;
• do dokumentacji medycznej dziecka,
• edukacji zdrowotnej w zakresie pielęgnacji dziecka oraz prozdrowotnego stylu życia,
• złożenia rzeczy wartościowych w depozycie (w Izbie Przyjęć).
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3) Prosimy o:
• Poinformowanie lekarza prowadzącego o aktualnie przyjmowanych przez dziecko lekach i niepodawanie ich

swoim pociechom bez zgody lekarza.
• Przestrzeganie  indywidualnych  zaleceń  lekarza  i  pielęgniarki  w  zakresie  diagnostyki,  leczenia,  żywienia

i pielęgnacji dziecka.
• W salach chorych należy szanować mienie szpitalne.
• Wyposażenie dziecka w przybory toaletowe.
• Opuszczanie sali w trakcie obchodów lekarskich.
• Stosowanie się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek.

Informacje o stanie zdrowia hospitalizowanych pacjentów udziela osobiście:
• lekarz prowadzący wyłącznie rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom upoważnionym pisemnie do 

uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka,
• pielęgniarka dyżurna w zakresie pielęgnacji i diety dziecka.

W szpitalu i na całym jego terenie obowiązuje bezwzględny zakaz:
• palenia wyrobów tytoniowych,
• papierosów elektronicznych,
• spożywania napojów alkoholowych i przebywania na terenie szpitala pod wpływem alkoholu oraz środków

odurzających,
• podawania jakichkolwiek leków bez konsultacji i zgody personelu medycznego.

     

Wszelkie uwagi i wątpliwości prosimy zgłaszać do Kierownika Oddziału lub Kierownika Opieki 
Pielęgniarskiej.  


