REGULAMIN
DLA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD
DZIECKIEM LECZONYM W ODDZIALE PEDIATRYCZNYM

Rodzice lub opiekunowie mają prawo do opieki i pielęgnacji dziecka leczonego w
oddziale pediatrycznym.
Rodzice lub opiekunowie mają prawo osobiście zanieść swoje dziecko na salę chorych
i pozostać z nim.
Na sali z dzieckiem może przebywać tylko jedno z rodziców lub opiekunów.
Rodzice bądź opiekunowie przebywający na oddziale wraz z dzieckiem proszeni są o
przestrzeganie następujących zaleceń:
 każde przyjście do oddziału należy zgłosić pielęgniarce dyżurnej;
 po przyjściu do oddziału należy zdjąć wierzchnią odzież ( rzeczy osobiste pozostawić w
pomieszczeniu wskazanym przez personel oddziału);
 wszelkie czynności pielęgnacyjne niemowlęcia wykonywać w łóżeczku dziecka;
 stosować się do przekazanego przez osobę wprowadzającą sposobu postępowania z bielizną
brudną i czystą, sprzętem używanym itp.;
 nie utrudniać personelowi wykonywania czynności medycznych przy dziecku;
 nie wprowadzać samowolnie innych osób na salę dziecka ani do pokoju pobytu;
 osoby niepełnoletnie nie mogą odwiedzać pacjentów oddziału pediatrycznego ;
 każde wyjście z oddziału należy zgłosić pielęgniarce dyżurnej;
 w czasie hospitalizacji dziecko powinno przebywać w Sali wyznaczonej przez personel
oddziału, nie wolno bez zezwolenia wchodzić na inne sale chorych;
 należy zachować spokój i ciszę, nie trzaskać drzwiami, nie biegać po schodach, chodzić po
oddziale tylko w miękkim obuwiu;
 nie należy używać prywatnych urządzeń elektrycznych ( grzałek, żelazek, itp.) /w pokoju
matek znajduje się czajnik elektryczny, prosimy korzystać z tego urządzenia/;
 nie wolno wnosić do sal chorych sprzętu RTV, gorących napojów /kawa, herbata/
 obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie oddziału;
 osoby pozostające w oddziale obowiązuje bezwzględne przestrzeganie higieny ciała i
odzieży oraz utrzymanie porządku wokół siebie;
 osoby przebywające przy dziecku muszą być bezwzględnie zdrowe;
 od godziny 22.00-6.00 obowiązuje cisza nocna w oddziale.
Rodzice lub opiekunowie mogą w miarę możliwości lokalowych po uprzednim uzgodnieniu z
personelem medycznym korzystać z noclegu i odpłatnie z wyżywienia według cen ustalonych
i podanych w cenniku szpitala
Wszelkie sprawy sporne między personelem oddziału a osobami sprawującymi opiekę
rozstrzyga Koordynator Oddziału.

