REGULAMIN WEWNĘTRZNY
ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO
SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Szanowni Państwo
Przedstawiamy

Państwu

„Regulamin

Wewnętrzny

Oddziału

Pediatrycznego”, którego przestrzeganie zapewni prawidłowe funkcjonowanie
Oddziału. Jest zbiorem obowiązków i uprawnień Pacjenta oraz jego opiekunów.
Powstał na mocy obowiązujących w ochronie zdrowia przepisów prawa.
Zależy nam bardzo na budowaniu przyjaznej i bezkonfliktowej współpracy
personelu medycznego z opiekunami „małych pacjentów” w procesie leczenia
i diagnostyki. Nasza praca przebiega zgodnie z Misją Szpitala: „Odpowiedzialna
przy wzajemnym zaufaniu posługa osobie chorej”, gdyż tylko taka atmosfera
gwarantuje najbardziej optymalne warunki realizacji tego procesu.
Zapewniamy fachowość i duże doświadczenie personelu oraz przeświadczenie,
że głównym celem naszej pracy jest wyleczenie chorego dziecka i jak najszybsze
wypisanie go do domu.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z regulaminem i jego
przestrzeganie, za co z góry dziękujemy.

I.

Informacje podstawowe
 Lekarz Kierujący Oddziałem Pediatrycznym
lek. Lidia Truskolaska
 Starszy Asystent
lek. Beata Włostowska
 Pielęgniarka Oddziałowa
mgr pielęgniarstwa Anna Wądołkowska.
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II.

Przyjęcie dziecka do oddziału

a) Przy przyjęciu pacjent, rodzic/opiekun jest zapoznawany z topografią oddziału,
„Prawami Pacjenta”, „Regulaminem Wewnętrznym Oddziału Pediatrycznego”
oraz techniką zakładania wkłucia obwodowego i ewentualnymi możliwościami
wystąpienia objawów niepożądanych na skutek wykonanej czynności –
dokumenty dostępne są na tablicy informacyjnej oddziału oraz na sali
chorych.
b) Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o aktualnie
przyjmowanych przez dziecko lekach. Stosowanie tych leków w czasie pobytu
w Szpitalu wymaga zgody lekarza prowadzącego.
c) Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź
udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących
zdrowia pacjenta np. ograniczenia dietetyczne, zalecenia lekarzy specjalistów.
d) Rodzice/opiekunowie pacjenta są zobowiązani dostarczyć dziecku:
 Piżamę do spania
 Ubrania do dziennego pobytu
 Ręcznik
 Przybory toaletowe
 Kapcie
e) Rodzic/opiekun

może

korzystać

z

czajnika

elektrycznego,

kuchenki

mikrofalowej oraz lodówki znajdującej się w kuchence oddziałowej.
f) Produkty żywnościowe przechowywane w lodówce prosimy umieszczać
w

oznakowanych

nazwiskiem,

foliowych

pojemnikach.
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torebkach

lub

plastikowych

III.

Harmonogram dnia pracy Oddziału Pediatrycznego

Czynności

Godziny
600-630

Pomiar ciepłoty ciała, pobieranie materiału diagnostycznego do
badań laboratoryjnych

700-715

Zdawanie i przyjmowanie dyżuru pielęgniarskiego

730 -800

Śniadanie

800-900

Wykonywanie rannych zleceń lekarskich: iniekcje dożylne,
domięśniowe, inhalacje, zlecenia drobne, podawanie leków
doustnych

900-1030

Obchód lekarski

1030-1100

II śniadanie

930-1200

Wykonywanie zleceń lekarskich: podłączanie wlewów kroplowych,
wykonywanie dodatkowych badań diagnostycznych, inhalacje
pacjentów

1200-1300

Obiad

1400-1500

Podawanie leków doustnych, inhalacje

1500-1530

Podwieczorek

1600-1700

Pomiar ciepłoty ciała, podłączanie popołudniowych wlewów
kroplowych, inhalacje

1700-1730

Kolacja

1800-2000

Wieczorny obchód lekarski

1900-1915

Zdawanie i przyjmowanie dyżuru pielęgniarskiego

2000-2200

Wykonywanie wieczornych zleceń lekarskich: iniekcje dożylne,
domięśniowe, inhalacje, zlecenia drobne, podawanie leków
doustnych

2200-600

Cisza nocna, opieka nad pacjentem

Uwaga!

Orientacyjnie podany rozkład dnia w oddziale może ulegać zmianie.
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IV.
a)

Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta
Informacji o stanie zdrowia i planowanym dalszym leczeniu pacjentom
i osobom uprawnionym udziela osobiście:
 Lekarz Kierujący Oddziałem Pediatrycznym - codziennie w dni robocze
w godzinach od 1000 do 1400
 Lekarz prowadzący - codziennie w dni robocze od 800 do 1530
 Lekarz dyżurny oddziału po godzinie 1530.

b)

Informacje dotyczące pielęgnacji pacjentów udzielają pielęgniarka oddziałowa
lub pielęgniarka dyżurna.

V.

Zasady przebywania rodziców/opiekunów dziecka na oddziale

a) Z dzieckiem hospitalizowanym w oddziale może przebywać tylko jedna osoba –
matka, ojciec lub inna osoba z najbliższego otoczenia.
b) Pobyt rodzica/opiekuna w oddziale jest bezpłatny.
c) Za bezpieczeństwo dziecka na sali chorych w toalecie oraz korytarzu
odpowiada rodzic, który przebywa z pacjentem podczas hospitalizacji!
– matka, ojciec lub wskazana przez rodziców osoba z najbliższego otoczenia.
d) Bezwzględnie zabrania się pozostawiania niemowlęcia/małego dziecka
samego na przewijaku lub dużym łóżku przeznaczonym dla rodzica
– ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, małe dziecko powinno zawsze
przebywać w zabezpieczonym łóżeczku.
e) Z chorym dzieckiem należy przebywać tylko na swojej sali.
f) W przypadku pozostawienia dziecka wyłącznie pod opieką personelu
oddziału, przed opuszczeniem sali chorych lub oddziału rodzic/opiekun winien
poinformować o tym pielęgniarkę dyżurną, która przejmie opiekę nad
dzieckiem.
g) Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania
alkoholu.
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h) Na terenie oddziału obowiązuje ZAKAZ fotografowania i nagrywania dźwięku
i rejestrowania obrazu.
i) W salach chorych należy zachować czystość i porządek.
j) W czasie wykonywania prac porządkowych przez osoby z Grupy Sprzątającej
zabrania się chodzenia po mokrej podłodze ze względu na istniejące ryzyko
upadku.
k) Należy zachować szczególną ostrożność w czasie korzystania z czajnika
elektrycznego znajdującego się w kuchence oddziałowej – do sali chorych nie
należy wnosić gorących płynów, aby nie narażać dzieci na oparzenia!
l) Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów drzwi do oddziału są zamykane od
godziny 2200, a w uzasadnionych przypadkach mogą być zamknięte przez całą
dobę (możliwość samowolnego oddalenia się pacjenta z oddziału). Osoby, które
chcą wejść na oddział mają możliwość korzystania z dzwonka znajdującego się
przed oddziałem.
m) Sugerowane godziny odwiedzin pacjentów i opiekunów w oddziale 1000 - 2000
n) Cisza nocna obowiązuje od 2200 do 600 rano.
o) W związku z realizowaną przez Szpital Polityką Ochrony Środowiska,
uprzejmie prosimy o wyrzucanie plastikowych opakowań do oznaczonych
koszy (odpowiednie pojemniki znajdują się na piętrze oddziału) lub
przekazywanie ich personelowi medycznemu, który zadba o właściwą ich
segregację.

VI.

Obowiązki pacjenta, rodziców i odwiedzających

a) W oddziale obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego oddalania się pacjenta
z oddziału - samowolne opuszczenie oddziału jest rażącym naruszeniem
obowiązków pacjenta. Wyjście oraz powrót do oddziału należy zawsze
zgłaszać pielęgniarce dyżurnej!
b) Opuszczenie oddziału jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach:
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Dziecko w wieku 16 – 18 lat może uzyskać zgodę pielęgniarki dyżurnej

tylko na krótkie samodzielne wyjście z oddziału na terenie Szpitala w określonym
czasie i miejscu np. do sklepiku, kaplicy szpitalnej.


Pozostałe

dzieci

mogą

oddalić

się

z

oddziału

wyłącznie

z rodzicem/opiekunem za zgodą pielęgniarki!
c) Rodzic/opiekun przebywający z dzieckiem w oddziale zobowiązany jest do
niezwłocznego zgłaszania niepokojących zmian i objawów w zachowaniu
dziecka pielęgniarce dyżurnej.
d) Wszelkie zauważone przez rodziców/opiekunów sytuacje (awarie, niewłaściwe
zachowanie innych osób) mogące zagrażać bezpieczeństwu pacjentów należy
niezwłocznie zgłaszać personelowi oddziału.
e) Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze
i urządzeniach medycznych, elektrycznych oraz grzewczych.
f) Należy szanować własność Szpitala oraz innych pacjentów.
g) Zabrania się używania na salach chorych czajników elektrycznych, grzałek oraz
innych urządzeń, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla dzieci znajdujących się
na sali chorych.
h) Pacjent oraz osoby odwiedzające powinny odnosić się życzliwie i kulturalnie do
innych pacjentów oraz personelu Szpitala.
i) Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych
miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.
j) Zabrania się odwiedzania pacjentów przez osoby chore, nietrzeźwe.
k) W okresach sezonowych wzrostów zachorowań i epidemii za zgodą Dyrektora
Szpitala może być wprowadzony zakaz odwiedzin.

VII. Wypis pacjenta z oddziału
a) Wypisy lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale
indywidualnie wydawane są w dni robocze w godzinach 1000 – 1400.
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b) Do wypisania zwolnienia lekarskiego rodzicom przebywającym z dzieckiem
w oddziale niezbędny jest: PESEL, numer dowodu osobistego rodzica oraz NIP
zakładu pracy.
c) Konieczność wystawienia zaświadczenia o pobycie w Szpitalu, zwolnienia
z zajęć szkolnych, opiekun dziecka zgłasza lekarzowi najpóźniej w dniu wypisu
ze Szpitala.
d) Personel medyczny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione po
opuszczeniu oddziału przez pacjenta, rodziców oraz osoby odwiedzające.
e) Przed zakończeniem procesu terapeutycznego dziecko może być wypisane
z oddziału na żądanie rodziców/opiekunów prawnych. Fakt ten jest
udokumentowany wpisem w „Historii Choroby” i autoryzowany podpisem
rodziców/ opiekunów prawnych, podejmujących decyzję.
f) Rodzic/opiekun dziecka przy wypisie otrzymuje do wypełnienia dobrowolną
i anonimową ankietę, która służy do oceny poziomu satysfakcji Pacjenta
z pobytu w Szpitalu. Wypełniona przez rodziców ankieta pomaga nam
w ciągłym doskonaleniu oraz poprawie jakości świadczonych usług.

VIII. Opieka duszpasterska
 Kaplica Szpitala- znajduje się na I piętrze obok kiosku szpitalnego.
 Kapelan Szpitala – sprawuje stałą opiekę duszpasterską nad pacjentami.
 Msze święte – odbywają się w obrządku katolickim
od poniedziałku do piątku o godz. 1500
w soboty, niedziele i święta o godz. 1430

IX.

Wnioski i obserwacje

 Wszelkie wnioski, uwagi oraz obserwacje prosimy zgłaszać do Lekarza
Kierującego

Oddziałem

Pediatrycznym

lub

lekarza

dyżurnego

(w formie ustnego przekazu) lub dokonywać wpisu w „Książce skarg
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i wniosków” zamieszczonej na tablicy ogłoszeń przeznaczonej dla pacjentów
oddziału.
 Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem
Mazowieckiem jest dr n. o zdrowiu Alicja Moczydłowska.
- godziny przyjęć 1000-1100
- telefon kontaktowy (86) 47 75 451
 Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00, fax: (22) 583 66 96
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 815 - 1615
adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

Wysokie Mazowieckie dnia ………………………
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