REGULAMIN POBYTU PACJENTÓW I ODWIEDZIN W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I
INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI
W godzinach pracy 8:00-15:00, Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
kieruje Kierownik/Z-ca Kierownika. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne, osobą
odpowiedzialną za Oddział jest lekarz dyżurny.
2
Informacji o stanie zdrowia pacjenta, pacjentowi i/lub jego przedstawicielowi ustawowemu
udziela, Kierownik Oddziału/Z-ca Kierownika Oddziału lub lekarz dyżurny.
3
Informacje o stanie zdrowia pacjenta nie są udzielane telefonicznie.
4
Obowiązuje zakaz wchodzenia na teren szpitala w stanie nietrzeźwym, wnoszenia i
spożywania alkoholu, palenia papierosów, przyjmowania środków odurzających.
5
Personel Oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i pieniądze
pozostawione przy pacjentach i nie przekazane do depozytu Szpitala.
7
Ze względu na specyfikę Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci, pacjent może posiadać
przy sobie tylko osobiste przybory toaletowe.
8
Nie ma możliwości przechowywania produktów żywnościowych pacjenta na terenie
Oddziału.
9
Przebywając w Oddziale pacjent nie może przyjmować żadnych leków, odżywek itp. bez
wiedzy i zgody lekarza Oddziału.
10 Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie, każdorazowo za zgodą personelu
medycznego i w godzinach 13.00-18.30.
11 Maksymalna liczba odwiedzających jednego pacjenta nie powinna przekraczać dwóch
osób.
12 Ze względu na specyfikę Oddziału czas odwiedzin nie może przekraczać łącznie
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godziny na pacjenta.
13 W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Kierownika/Z-cy Kierownika, lekarza dyżurnego, czas i
termin odwiedzin może ulec zmianie.
14 W razie zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne
pacjentów odwiedziny mogą być wstrzymane.
15 Zaleca się by odwiedzający poniżej 14 roku życia nie przebywali w Oddziale. Osoby takie
przebywać mogą tylko pod stałą opieką osób dorosłych, na ich odpowiedzialność i za
zgodą personelu Oddziału.
16 Ze względu na specyfikę opieki, harmonogram pracy Oddziału na bieżąco dostosowywany
jest do aktualnej sytuacji i potrzeb. Praca personelu medycznego, a w szczególności
pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, analiza wyników badań i dokumentacji
pacjentów, wykonywanie zabiegów pielęgniarskich jest modyfikowana na bieżąco w
zależności od stanu pacjentów.
17 Odwiedzający zobowiązani są do:
▪
zachowania ciszy i spokoju,
▪
pozostawiania wierzchniego ubrania w szatni,
▪
zdezynfekowania rąk przed wejściem na salę intensywnej terapii,
▪
wchodzenia do izolatki w fartuchu ochronnym,
▪
nie siadania na łóżkach szpitalnych,
▪
nie obsługiwania sprzętu będącego na wyposażeniu Oddziału,
▪
wrzucenia fartucha ochronnego do kosza i zdezynfekowania rąk w obrębie Oddziału
po zakończonej wizycie u pacjenta,
▪
nie korzystania z urządzeń sanitarnych przeznaczonych dla personelu,
▪
podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu
medycznego,
▪
nie korzystania z telefonów komórkowych w obrębie Oddziału.
18 Z treścią Regulaminu pobytu pacjentów i odwiedzin w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej
Terapii dla Dzieci oraz prawami pacjenta jest zapoznawany każdy nowo przyjęty pacjent i /
lub jego przedstawiciel ustawowy.
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