REGULAMIN PORZĄDKOWY SZPITALA
Pacjent w Szpitalu jest obowiązany do:
1) przestrzegania określonego w Biel-Med. porządku, w tym przepisów
przeciwpożarowych
2) Stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy i pielęgniarek.
3) zachowania, uwzględniającego powinność poszanowania praw innych pacjentów;
4) . przestrzegania wszystkich zaleceń lekarskich, poddawania się wyznaczonym badaniom
diagnostycznym, lekarskim i zabiegom rehabilitacyjnym oraz przyjmowania
zaleconych leków;
5) Przebywania w salach w porze obchodów lekarskich, w porze dokonywania zabiegów i
spożywania posiłków.
6) Spożywania żywności i napojów przyniesionych spoza Szpitala wyłącznie za zgodą
lekarza lub pielęgniarki.
7) Przestrzegania ramowego rozkładu dnia w oddziale.
8) Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 06:00;
9) Bezwzględnego zakazu picia alkoholu (nieprzestrzeganie tego zakazu niesie skutek
dyscyplinarnego wypisania Biel-Med);
10) Bezwzględnego respektowania zakazu palenia papierosów w pomieszczeniach Biel-Med;
11) Poszanowania mienia Szpitala, przestrzegania zakazu manipulowania przy aparaturze i
urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
12) Odpowiedzialności materialnej za przydzielone do korzystania przedmioty, stanowiące
własność Biel-Med.,odpowiedzialności za wyrządzone w Biel-Med- szkody, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach;
13) Kulturalnego i życzliwego stosunku do innych chorych i personelu Szpitala.
14) Przestrzegania czystości osobistej.
15) Każdorazowego zgłoszenia pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału (np. w celu
dokonania zakupów w automacie spożywczym),
16) Pacjent (opiekun prawny pacjenta) obowiązany jest udzielać w trakcie wywiadu
lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o stanie zdrowia. Szpital nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej
informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
17) Pacjent (opiekun prawny pacjenta) ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego
o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną
hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza
prowadzącego.
18) Korzystanie przez pacjentów lub opiekunów pacjentów z telefonów komórkowych
powinno się odbywać w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza
godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość
powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Prezes Szpitala może określić strefy i
pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów
komórkowych.
19) Dbanie o mienie Szpitala. W przypadku uszkodzenia mienia z winy pacjenta
odpowiedzialność z tego tytułu ponosi pacjent lub jego opiekun.
20) Badanie w celu ustalenia rozpoznania oraz leczenie winno być rozpoczęte z chwilą
przyjęcia chorego do oddziału.

21) Lekarze oddziału obowiązani są prowadzić na bieżąco historie chorób oraz inną
wymaganą dokumentację medyczną.
22) Personel oddziału jest obowiązany nadzorować higienę osobistą pacjenta.
23) Chorzy kierowani na badania specjalistyczne lub zabiegi lecznicze zależnie od stanu
zdrowia są przeprowadzani, przewożeni na wózkach lub przenoszeni na noszach przez
personel Szpitala.
24) Informacji o stanie zdrowia udzielają w porze odwiedzin wyłącznie lekarze. W
przypadkach szczególnie uzasadnionych informacji udziela się także w innym czasie.
Powyższe zasady mogą być stosowane z uwzględnieniem innych obowiązujących
przepisów szczególnych.
25) Dni i godziny odwiedzin ustala Prezes Szpitala. Odwiedzanie chorych w innym czasie
może odbywać się w wyjątkowych wypadkach, za zezwoleniem lekarza dyżurnego.
26) W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, pacjent poprzez opiekuna lub przedstawiciela
ustawowego ma prawo złożenia pisemnej lub ustnej skargi, która jest przedstawiana
pośrednio prezesowi, bezpośrednio dyrektorowi . Skarga, przekazanie sprawy i termin
jej wyjaśnienia są rejestrowane w Książce Skarg i Wniosków, znajdującej się w
rejestracji Izby Przyjęć Szpitala. Wyjaśnienie skargi odbywa się w sposób pisemny, w
terminie 14 dni od złożenia.
27) Zabrania się na terenie Szpitala uprawiania gier hazardowych, obrotu, posiadania i
używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych
podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia
wyrobów tytoniowych - pod karą grzywny lub innych sankcji prawem przewidzianych i
pod rygorem dyscyplinarnego wypisania ze Szpitala; wyjątki określa ustawa o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zakaz nie
dotyczy też leków narkotycznych zaordynowanych przez lekarza.

