Załącznik do Zarządzenia nr 5/2017 Zarządu z dnia 22.05.2017 r.

SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU - OBOWIĄZKI PACJENTA/aktualizacja 22 maj 2017/
Pan/Pani ma w szczególności następujące obowiązki:
1. Odnoszenie się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu.
2. Noszenie znaków identyfikacyjnych, w które został zaopatrzony przy przyjęciu.
3. Przestrzeganie zasad higieny osobistej.
4. Przestrzeganie rozkładu dnia podczas pobytu w Oddziale.
5. Zachowanie porządku w miejscach będących w dyspozycji Pana/Pani (np. szafkach) oraz w
bezpośrednim otoczeniu.
6. Przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń i pomieszczeń oddanych do dyspozycji pacjenta, a
także aparatury medycznej. Pamiętaj, że służy on wielu chorym!
7. Przechowywanie produktów spożywczych w miejscach do tego przeznaczonych.
8. Niezakłócania swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów.
9. Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu i narkotyków, innych środków odurzających,
substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających.
10. Przestrzeganie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów
tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych na terenie i w budynkach Szpitala Chorób Płuc
w Siewierzu sp. z o.o. Palenie w Szpitalu jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny do
500,00 zł.
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r .
11. Niewnoszenie na teren Szpitala i nie przechowywania materiałów i substancji niebezpiecznych w
szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu.
12. Bezwzględny zakaz zażywania leków lub stosowania innych środków medycznych aniżeli te,
które zostały mu zlecone przez lekarza prowadzącego lub innego upoważnionego lekarza.
13. Bezwzględny zakaz dostarczania innym pacjentom alkoholu/narkotyków/innych środków
odurzających/substancji psychotropowych/wszelkich substancji podobnie działających/leków
bądź innych środków medycznych.
14. Bezwzględny zakaz samowolnego opuszczania Oddziału. Samowolne opuszczenie oddziału
musi zostać odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta oraz w raporcie
pielęgniarskim i lekarskim.
15. Obowiązek podporządkowania się zaleceniom dotyczącym procesu leczenia, a także poleceniom
porządkowym personelu medycznego.
16. W przypadku nie zastosowania się przez Pana/Panią do ww. zapisów lub zachowania
sprzecznego z przepisami prawa i nie dostosowania się do poleceń personelu medycznego lekarz
Oddziału lub inna upoważniona osoba ma prawo zawiadomić ochronę, ewentualnie Policję. Gdy
pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń
zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo
życia albo zdrowia innych osób, następuje wypisanie Pacjenta ze Szpitala.
Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 20011 r. (Dz.
U z 2014 r. poz. 217).
NALEŻY PAMIETAĆ!
1. Codziennie rano w trakcie wizyty lekarskiej prosimy Pana/Panią o pozostanie w łóżkach: na sali
chorych. W trakcie wizyty mogą być obecni jedynie chorzy i personel szpitalny, w tym czasie osoby
odwiedzające proszone są o wyjście z sali.
2. Pacjenci, którzy nie decydują się na oddanie rzeczy wartościowych, zobowiązani są do właściwego
ich zabezpieczenia.
3. Za rzeczy wartościowe, które Pan/Pani nie oddał do depozytu personel szpitalny nie bierze
odpowiedzialności!
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami i zobowiązuje się do ich
bezwzględnego przestrzegania.
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………….PESEL……………………………..……………..
Data………………………………………………..

Podpis…………………………………………..

