UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Wewnętrzny Regulamin Porządkowy
Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej

SZANOWNI RODZICE!
Pobyt chorego dziecka w szpitalu jest dużym przeżyciem dla całej rodziny.
Chcemy, by pobyt w naszej Klinice był możliwie najkrótszy, najmniej stresujący i niepowikłany.
Rodzice są partnerami we wszystkim, co musimy zrobić, by dzieci wyzdrowiały.
Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłową opiekę medyczną konieczne jest przestrzeganie
sprawdzonych zasad postępowania.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami
i ich ścisłe przestrzeganie
1. Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin.
2. Przy dziecku może przebywać tylko jedna zdrowa osoba (rodzic/opiekun prawny).
3. Rodzice/opiekunowie nie mogą wymieniać się, w szczególnych sytuacjach decyzję
podejmuje lekarz.
4. Rodzic/opiekun prawny z objawami infekcji, zostanie pokierowany do diagnostyki do
odpowiedniej jednostki.
5. Podczas przebywania personelu w sali, zobowiązani są Państwo do założenia maseczek,
jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych, należy założyć maskę dziecku.
6. Jeżeli w danym pomieszczeniu przebywają inni pacjenci i/lub ich opiekunowie
pochodzący z innej sali, należy bezwzględnie przebywać w maseczkach.
7. Rodzica/opiekuna prawnego przebywającego z dzieckiem w Klinice obowiązuje
ograniczenie do niezbędnego minimum przemieszczania się, kontaktu z innymi rodzicami
i pacjentami.
8. Wyjście po za salę pacjenta tylko w maskach zasłaniających usta i nos.
9. Przypominamy o przestrzeganiu higieny podczas kaszlu, kichania: zasłanianie ust i nosa,
odkładanie chusteczek jednorazowych, bezpośrednio do pojemników na odpady, higiena
rąk ( w warunkach szpitalnych optymalnym rozwiązaniem jest dezynfekcja preparatem
alkoholowym wszystkich powierzchni dłoni przez15 do 30 sekund).
10. Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek współpracować z personelem medycznym,
stosować się do zaleceń i uwag i informować o wszystkich zauważonych zmianach w
stanie dziecka, nie ukrywać faktów mogących mieć wpływ na zdrowie pacjenta.
11. Obowiązuje

bezwzględny

zakaz

fotografowania/nagrywania

innych

pacjentów

przebywających w Klinice.
12. Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo drzwi do Kliniki muszą być zamknięte –
otwierane są w razie potrzeby przez personel Kliniki.
13. Pacjenci nie mogą samodzielnie bez uzasadnienia opuszczać Kliniki.
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14. Informacji o stanie zdrowia dziecka udziela rodzicom/opiekunom prawnym lekarz.
Pielęgniarka udziela informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie przez niego
upoważnionej/przedstawicielowi ustawowemu w zakresie koniecznym do sprawowania
opieki pielęgnacyjnej.
15. Do Kliniki nie wolno wchodzić w okryciu wierzchnim (szatnia w holu głównym
Szpitala).
16. Do Kliniki nie wolno wnosić sprzętu (materace, łóżka polowe, pluszowe zabawki, koce,
poduszki, itp.) oraz urządzeń elektrycznych (czajniki, podgrzewacze do butelek, suszarki
do włosów, itp.) Za sprzęt przyniesiony do Kliniki, który ulegnie zniszczeniu lub zostanie
skradziony Szpital nie odpowiada.
17. Zaleca się używanie zabawek indywidualnie, nie należy dopuszczać do wymiany
zabawek między dziećmi.
18. Leki

doustne

podaje

dziecku

pielęgniarka

(

w

szczególnych

sytuacjach

Rodzice/Opiekunowie w obecności pielęgniarki)
19. Pielęgniarka wykonująca zabieg przy dziecku na Sali w godzinach nocnych ma
obowiązek zapalić światło i zidentyfikować pacjenta.
20. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu nie wolno przebywać w łóżku pacjenta.
21. Klinika dysponuje łóżkami polowymi oraz fotelami wypoczynkowymi dla rodziców (ilość
ograniczona).
22. W Klinice Rodziców i Opiekunów obowiązuje zakaz: podawania dziecku i pozostawiania
w szafkach leków bądź suplementów, używania do karmienia dzieci własnych butelek i
smoczków przyniesionych z domu( szpital zapewnia mieszanki mleczne w sterylnych
butelkach opatrzone sterylnymi smoczkami, które podgrzewa personel), wyparzania i
mycia butelek w Klinice, prania i suszenia ubrań, manipulowania przy urządzeniach
leczniczych i elektrycznych, uprawiania gier hazardowych i handlu obnośnego.
23. Korzystanie przez pacjentów i Rodziców /Opiekunów z telefonów komórkowych powinno
się odbywać sposób niezakłócający pracy personelu i bez naruszenia praw innych osób.
24. Rodzica/opiekuna przebywającego z dzieckiem w Klinice obowiązuje dbanie o
higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń, z których korzysta.
25. Rodzica/opiekuna prawnego bezwzględnie obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju w
Klinice oraz zakaz używania słów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
26. Nie można ( bez uzasadnienia medycznego) zdejmować

opasek identyfikacyjnych

podczas pobytu dziecka w Klinice.
27. Przynoszenie,

pozostawianie

i

podawanie

dzieciom

jakichkolwiek

produktów

spożywczych oraz napojów musi być uzgodnione z pielęgniarką lub lekarzem.
28. Rodzica/opiekuna prawnego obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów w
sali chorego. Posiłki należy spożywać w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu,
gdzie do dyspozycji rodziców znajduje się

sprzęt AGD lub w barze szpitalnym na

poziomie ‘0’
29. Rodzice dzieci leczonych w Klinice mogą wykupić posiłki w stołówce szpitalnej.
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30. Zarówno w Klinice, jak i na całym terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu oraz e-papierosów.
31. Obowiązuje bezwzględny zakaz przychodzenia do Kliniki pod wpływem alkoholu,
narkotyków i środków psychoaktywnych.
32. Personel Kliniki ma prawo i obowiązek zwracać uwagę opiekunom, jeśli nie stosują
się do zasad, prosić o opuszczenie Kliniki a nawet wezwać policję.
33. Lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, zgodnie z ustawami o zawodach: lekarza i
lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej oraz o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w trakcie
pracy w szpitalu, gdy udzielają pomocy pacjentom, objęci są ochroną prawną należną
funkcjonariuszowi publicznemu.
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