REGULAMI PORZĄDKOWY
KLINIKI NEUROLOGII I REHABILITACJI DZIECIĘCEJ

SZANOWNI RODZICE
Pobyt chorego dziecka w szpitalu jest dużym przeżyciem dla całej rodziny. Pragniemy, by pobyt
Państwa
dziecka
w
naszej
Klinice
był
jak
najkrótszy,
najmniej
stresujący
i niepowikłany. Możemy to osiągnąć dzięki Państwa pomocy i ścisłej współpracy z personelem Kliniki.
W Klinice przebywa jednocześnie kilkadziesiąt chorych dzieci i by zapewnić im bezpieczeństwo i
prawidłową opiekę medyczną konieczne jest przestrzegania sprawdzonych zasad postępowania.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i ich ścisłe przestrzeganie.

1. W oddziale przy chorym dziecku może przebywać tylko jedna osoba. Rodzice mogą
opiekować się chorym dzieckiem na zmianę.
2. Aby zapewnić dzieciom możliwość odpoczynku, a personelowi dać szansę na wykonanie
niezbędnych czynności, prosimy o ograniczenie odwiedzin do godzin pomiędzy 11.00 – 19.00.
3. Osoby odwiedzające pacjentów lub sprawujące nad nim dodatkową opiekę pielęgnacyjną powinny
poświęcać choremu dziecku swój czas i dbać o jego bezpieczeństwo, nie powinny przeszkadzać.
4. Po kontakcie z pacjentem i przed opuszczeniem sali chorego konieczna jest dezynfekcja rąk
środkiem znajdującym się w sali chorego.
5. Noworodki i niemowlęta bezwzględnie powinny przebywać w swoich salach, mogą opuszczać ją
wyłącznie w celach diagnostyczno – leczniczych.
6. Niemowlęta pozostawione nawet na chwilę bez bezpośredniej opieki muszą być włożone do
łóżeczka z zasuniętymi barierkami.
7. Zaleca się używanie zabawek indywidualnie, nie należy dopuszczać do wymiany zabawek między
dziećmi; dziecko może korzystać w Klinice z własnych zabawek.
8. Rodzica/opiekuna prawnego przebywającego z dzieckiem w Klinice obowiązuje:
1) dbanie o higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń, z których korzysta (uprzątnięcie własnych
rzeczy do godz. 7.00);
2) przechowywanie bagażu w specjalnie do tego celu wyznaczonej szafce;
3) zachowanie ciszy i spokoju w Klinice;
4) korzystanie z toalety przeznaczonej dla Rodziców/opiekunów (na terenie Kliniki);
5) opuszczanie sali chorych w czasie obchodu lekarskiego;
6) szanowanie mienia będącego własnością Szpitala (jest obowiązany do naprawienia szkody
mienia Szpitala w przypadku spowodowania jej z własnej winy).
9. Pozostawienie dziecku jakichkolwiek produktów spożywczych jest możliwe po uzgodnieniu
z lekarzem leczącym lub pielęgniarką, powinny być one podpisane i przechowywane
w wyznaczonej lodówce w Klinice.
10. Rodzice/opiekunowie prawni przebywający z dzieckiem całą dobę mogą wykupić posiłki w
stołówce szpitalnej; skierowanie wypisuje pielęgniarka oddziałowa lub pielęgniarka dyżurna.
11. Leki doustne podaje dziecku pielęgniarka (w szczególnych sytuacjach Rodzice/opiekunowie,
w obecności pielęgniarki). Pielęgniarka wykonująca zabieg lub iniekcję w godzinach nocnych ma
obowiązek zapalić światło i zidentyfikować pacjenta.
12. Dzieci mogą opuszczać Klinikę wyłącznie za zgodą i wiedzą personelu.
13. Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów drzwi wejściowe do Kliniki są zamknięte,
uniemożliwiając swobodne wejścia i wyjścia. Czekając przy domofonach należy zachować
cierpliwość oraz respektować fakt zamkniętych drzwi i nie blokować ich różnymi przedmiotami.
14. Osoby odwiedzające pacjentów lub sprawujące nad nimi dodatkową opiekę pielęgnacyjną
obowiązane są przestrzegać następujących zakazów:
1) siadania, leżenia i spania na łóżkach chorych;
2) wnoszenia i używania podgrzewaczy, grzałek, czajników elektrycznych (ryzyko poparzenia);
3) podawania dziecku i pozostawiania w szafce dziecka leków i suplementów diety;
4) spożywania w sali chorych posiłków i gorących napojów;
5) używania do karmienia dzieci własnych butelek i smoczków przyniesionych z domu; szpital
zapewnia wszystkim pacjentom mieszanki w sterylnych butelkach i opatrzone sterylnymi
smoczkami, a mieszanki podgrzewa pielęgniarka;

15.

16.
17.
18.
19.
20.

6) wyparzania i mycia butelek i smoczków w Klinice;
7) włączania głośno muzyki, bajek, zabawek z pozytywką;
8) wnoszenia na teren Kliniki wierzchnich okryć (należy je zostawić w szatni na parterze przy
wejściu głównym do szpitala);
9) zdejmowania opasek identyfikacyjnych podczas pobytu dziecka w Klinice;
10) rozkładania dodatkowych materacy, foteli, itp. uniemożliwiających swobodne poruszanie się
po sali i dostęp do pacjenta bez zgody personelu;
11) wchodzenia do sal innych pacjentów i pomieszczeń służbowych;
12) gromadzenia rzeczy na parapetach, szafkach i pod łóżkami;
13) prania i suszenia w klinice ubrań i bielizny;
14) manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, elektrycznych itp.
15) wykonywania zdjęć lub nagrań audio-video na terenie Szpitala z udziałem innych pacjentów
i pracowników Szpitala;
16) wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych, palenia wyrobów
tytoniowych, e-papierosów oraz posiadania i używania narkotyków itp;
17) wstępu na teren Szpitala osób pozostających pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
podobnych środków;
18) uprawiania gier hazardowych;
19) handlu obnośnego;
20) wprowadzania zwierząt do budynku Szpitala;
Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać
w sposób niezakłócający pracy personelu Szpitala, niestwarzający uciążliwości
dla innych pacjentów, bez naruszenia praw innych osób przewidzianych przepisami prawa i poza
godzinami ciszy nocnej.
Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają lekarze wyłącznie osobom upoważnionym,
tj. przedstawicielom ustawowym lub osobom wskazanym pisemnie przez pacjenta.
Lekarz nie może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta, gdy nie jest możliwa jednoznaczna
identyfikacja osoby, której informacja ma być przekazana (np. telefonicznie).
Kierownik komórki medycznej jest uprawniony do czasowego wstrzymania odwiedzin
ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.
Personel Kliniki nie zaparza rodzicom/opiekunom kawy i herbaty.
Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom znajdującym
się pod wpływem alkoholu, odurzonych narkotykami albo naruszającym w sposób rażący niniejszy
Regulamin.

