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IV. ORGANIZACJA PRAW I OBOWI ĄZKÓW PACJENTA 

§ 82 

Odwiedziny pacjenta 

1. W myśl  Art. 9. Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. 1991 nr 16 poz. 71 z późn. zm.) rodzic/ opiekun 
faktyczny ma prawo przebywać w Szpitalu przy hospitalizowanym dziecku przez całą dobę. 

2. Na terenie Szpitala obowiązuje cisza nocna w godz. od 22.00 do 6.00. 
3. Z uwagi na warunki lokalowe oddziałów, na sali chorych może przebywać tylko jedna osoba przy 

jednym pacjencie– rodzic, opiekun faktyczny lub osoba przez nich pisemnie upoważniona, którą może 
być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, będąca członkiem rodziny. 

4. Pobyt rodzica, opiekuna faktycznego lub osoby przez nich pisemnie upoważnionej przy 
hospitalizowanym dziecku nie może zakłócać pracy personelu medycznego oddziału.  Rodzic, opiekun 
faktyczny lub osoba przez nich pisemnie upoważniona muszą stosować się do poleceń personelu 
medycznego oddziału. 

5. Osoby odwiedzające z towarzyszącymi im dziećmi są informowani o sytuacji epidemiologicznej 
panującej na danym oddziale oraz o innych ewentualnych zagrożeniach występujących aktualnie 
w oddziale. 

6. Nie wolno wchodzić  na oddziały osobom odwiedzającym z chorobami infekcyjnymi.  
7. Nie wolno wchodzić na oddziały osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. 
8. W okresach nasilonych infekcji ze względu zagrożenia epidemiologicznego, lekarz kierujący 

oddziałem może ograniczyć odwiedziny lub pobyt rodzica, opiekuna faktycznego lub osoby przez nich 
pisemnie upoważnionej, włącznie do wprowadzenia całkowitego zakazu odwiedzin. 

9. Przebywanie osoby odwiedzającej dozwolone jest tylko na oddziale i w sali, na którym 
hospitalizowany jest odwiedzany pacjent. 

10. Szpital może zapewnić jedynie miejsce siedzące przy łóżku chorego. Osobom odwiedzającym 
zabrania się siadania i leżenia na łóżku pacjenta. 

W przypadku rodzica/ opiekuna faktycznego pacjentów przebywających na Oddziałach: 
Kardiochirurgicznym, Onkologiczno - Hematologicznym i Transplantacji Szpiku, istnieje możliwość 
wynajęcia miejsc w znajdującym się na terenie Szpitala Hostelu (ograniczona ilość miejsc). Opłata wg 
obowiązującego w Szpitalu Cennika za usługi hotelowe. Dotyczy to również innych osób opiekujących 
się dzieckiem upoważnionych pisemnie przez rodzica/ opiekuna faktycznego.  

11. Osoby odwiedzające zobowiązane są zostawić okrycie zewnętrzne w szatni. 
12. Nie wolno przechowywać w salach chorych dzieci zapasowego obuwia dla rodziców, bagażu (toreb 

podróżnych, plecaków), krzeseł turystycznych, śpiworów, itd. 
13. Nie wolno wnosić ani pozostawiać na salach chorych ostrych narzędzi ani innych przedmiotów, które 

mogłyby spowodować zagrożenie dla przebywających tam dzieci. 
14. Rodzic/ opiekun faktyczny lub osoba przez nich pisemnie upoważnionej ma prawo do sprawowania 

opieki pielęgnacyjnej tylko i wyłącznie nad swoim dzieckiem. Powinni oni współuczestniczyć 
w pielęgnacji i karmieniu swojego dziecka, zwłaszcza niemowlęcia. 

15. Dodatkowe posiłki i napoje wolno podawać pacjentom tylko po uzyskaniu zgody lekarza, pielęgniarki 
oddziałowej lub dietetyka. 

16. Rodziców/ opiekunów faktycznych  przebywających na oddziale obowiązuje bezwzględne 
przestrzeganie podstawowych zasad higieny (mycie rąk). 

17. Na salach chorych oraz na oddziałach Szpitala nie wolno przygotowywać, ani spożywać gorących 
napojów oraz posiłków. 

18. Informacji o stanie dziecka osobom uprawnionym udziela kierownik kliniki lub lekarz prowadzący 
w wyznaczonych godzinach. W soboty, niedziele i święta– lekarz dyżurny (dotyczy rodziców lub 
prawnych opiekunów dziecka– kontakt osobisty). 

19. Na Oddziałach: Kardiochirurgii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej, Oddziałach 
Onkologiczno- Hematologicznych i Oddziale Transplantacji Szpiku obowiązuje  dodatkowy regulamin 
wewnętrzny. 

20. W przypadku spraw niewyjaśnionych powyższymi zasadami należy skontaktować się  
z lekarzem kierującym oddziałem, kierownikiem kliniki lub Dyrekcją Szpitala. 
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21. Punkty od 1-20 mają zastosowanie na terenie części pediatrycznej Szpitala, natomiast odwiedziny 
chorych na terenie części psychiatrycznej Szpitala regulują odrębne przepisy. 

22. Nie przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie i nie stosowanie się do zaleceń 
personelu medycznego może skutkować zakazem odwiedzania pacjenta dla danej osoby.  

 
§ 83 

Prawa i obowi ązki pacjenta  

1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do: 
� świadczeń zdrowotnych,  
�  informacji,  
� tajemnicy informacji z nim związanych,  
� wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, 
� poszanowania intymności i godności pacjenta,  
� leczenia bólu, 
� obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 
� dokumentacji medycznej,  
� zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,  
� poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,  
� opieki duszpasterskiej,  
� przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, 
� zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. 

Szczegółowo prawa pacjenta określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. nr 52 poz. 417). 

2. Obowiązki pacjenta: 
� pacjent zgłaszający się na leczenie lub badanie diagnostyczne do Szpitala lub jego 

przedstawiciel ustawowy powinien posiadać przy sobie dokument upoważniający do bezpłatnych 
świadczeń, 

� przedmioty osobiste dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia na oddział zabiera rodzic lub 
opiekun,  

� za pieniądze i przedmioty wartościowe posiadane przez pacjenta Szpital nie odpowiada, 
� pacjent przyjęty do Szpitala zobowiązany jest na zlecenie pielęgniarki dyżurnej poddać się, 

w miarę potrzeby, zabiegom sanitarno- higienicznym, 
� pacjent nie może  bez zgody lekarza prowadzącego lub pielęgniarki oddziałowej spożywać ani 

podawać do jedzenia innym pacjentom żywności i napojów przyniesionych spoza Szpitala, 
� pacjent nie może zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki oddziałowej, 
� pacjent nie może opuszczać terenu oddziału bez zgody pielęgniarki  oddziałowej lub dyżurnej, 
� pacjenta obowiązuje przestrzeganie wzorowej czystości osobistej, 
� pacjent powinien mieć własne przybory toaletowe, 
� pacjent jest obowiązany szanować mienie będące własnością Szpitala i innych pacjentów, 
� pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy ponosi odpowiedzialność materialną za szkody 

powstałe z winy pacjenta, 
� pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny zobowiązani są do 

przestrzegania wewnętrznych regulaminów komórek organizacyjnych, na których przebywają. 

3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz  palenia tytoniu na całym terenie Szpitala. 
4. Rodzic/ opiekun prawny, po konsultacji z personelem pielęgniarskim, w trakcie pobytu pacjenta na 

oddziałach szpitalnych powinien czynnie uczestniczyć w pielęgnacji i/ lub karmieniu pacjenta. 
5. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić 

obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia 
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo 
zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 


