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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2021 

Obowiązki pacjenta hospitalizowanego w SPZOZ w Parczewie 

Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w 
szczególności:

1. Przy przyjęciu do szpitala pacjent powinien posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające 
jego tożsamość – takie jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy albo legitymację szkolną (w 
przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia) oraz skierowanie do szpitala (o ile 
dotyczy).

2. W dniu przyjęcia pacjent przechodzi przez system TRIAGE, gdzie ma obowiązek poddać się 
czynnościom segregacyjnym wykonywanym przez personel medyczny - stwierdzenie 
któregokolwiek z kryteriów podejrzenia zakażenia, kontaktu lub zakażenia SARS -CoV-2 
skutkuje wykonaniem oceny lekarskiej w izolatce i - na podstawie decyzji lekarza – 
odesłaniem do leczenia i diagnostyki w POZ lub kwalifikacją do przyjęcia.

3. Pacjent nie posiadający uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do
zapłaty za wszystkie świadczenia zdrowotne zgodnie z aktualnie obowiązującym w szpitalu  
cennikiem usług.

4. Pacjent ponosi koszty dodatkowej opieki pielęgnacyjnej oraz kontaktu korespondencyjnego i 
telefonicznego z osobami z zewnątrz.

5. Pacjent przyjmowany do szpitala zobowiązany jest do przekazania swojej odzieży osobistej 
osobie towarzyszącej lub złożenia jej do magazynu szpitalnego. 

6. Przedmioty wartościowe i większe sumy pieniędzy, należy oddać do depozytu- szpital nie 
ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe.  

7. Pacjent jest zobowiązany udzielić w trakcie wywiadu lekarskiego i pielęgniarskiego pełnej i 
prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności wynikłej z
zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwych informacji, co do spraw dotyczących zdrowia 
chorego.

8. Pacjent 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.

9. Pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż zleconym przez 
lekarza lub pielęgniarkę.

10. Pacjent jest zobowiązany stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego 
personelu medycznego w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, rehabilitacyjnego 
pielęgnacji oraz w sprawach organizacyjno-administracyjnych,

11. W trakcie hospitalizacji pacjent powinien zachowywać się kulturalnie i z wzajemnym 
poszanowaniem godności osobistej zarówno w odniesieniu do pozostałych chorych jak i 
personelu.

12. Pacjent powinien przebywać w swojej sali chorych  w czasie obchodów lekarskich, zabiegów 
leczniczo-pielęgnacyjnych i wydawania posiłków. 

13. W czasie obchodu lekarskiego obowiązuje całkowity zakaz korzystania z odbiorników 
radiowych i telewizyjnych, telefonów komórkowych oraz nakaz opuszczenia pokoju chorych 
przez odwiedzających.

14. Pacjent jest zobowiązany stosować się do zaleconej diety, spożywać posiłki w miejscach i 
porach określonych przez szpital; nie wolno przechowywać artykułów żywnościowych w 
miejscach nie przeznaczonych do tego celu, a artykułów łatwopsujących się w szafkach 
przyłóżkowych. O sposobie i miejscu przechowywania żywności, informacji udziela personel 
oddziału. 

15. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie 
stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów, m.in. nie naruszający ich dóbr osobistych. Nie 
wolno używać telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej ze względu na 
możliwość powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu.
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16. Pacjent obowiązany jest szanować mienie będące własnością szpitala (w przypadku jego 
zniszczenia naprawia poniesione szkody). Nie wolno zmieniać ustawień łóżek, urządzeń 
szpitalnych w tym aparatury medycznej, manipulować aparaturą medyczną, urządzeniami, 
instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi, grzewczymi, dozownikami tlenu. 

17. Pamiętaj, obecnie wizyty w szpitalach mogą być ograniczone, a nawet zawieszone (epidemia 
COVID-19). Jeśli potrzebujesz czegoś z domu, poproś swoich bliskich o przygotowanie 
niezbędnych rzeczy. Mogą je przekazać przez personel szpitala.

18. Na oddziały nie wolno wnosić kwiatów ciętych, doniczkowych i sztucznych.
19. Pacjent przestrzega zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zabrania się używania urządzeń 

elektrycznych typu czajniki/ grzałki.
20. Pacjent przestrzega zakazu 

 posiadania, a także zażywania leków lub stosowania innych środków medycznych niż te 
które zostały mu zlecone przez lekarza prowadzącego lub innego upoważnionego lekarza i 
dostarczone przez personel medyczny Szpitala.

 spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających, uprawiania gier
hazardowych oraz zajmowania się handlem na terenie Szpitala,

 przechowywania produktów o nieprzyjemnym zapachu oraz łatwo psujących się, żrących i 
łatwopalnych,

21. Pacjent może być zobowiązany poddać się izolacji w przypadkach odpowiednio uzasadnionych 
i udokumentowanych z uwzględnieniem bezpieczeństwa samego pacjenta, innych pacjentów i 
personelu.

22. Pacjentowi zabrania się samowolnego oddalania się poza teren Szpitala. Jeśli pacjent 
samowolnie opuści teren Szpitala, Szpital nie ponosi za to odpowiedzialności. W takim 
wypadku lekarz leczący (lekarz dyżurny) w miarę możliwości niezwłocznie powiadamia o tym 
fakcie (telefonicznie bądź w inny możliwy sposób) osobę bliską lub opiekuna faktycznego 
pacjenta, ewentualnie osobę, którą pacjent polecił informować o wszelkich zdarzeniach jego 
dotyczących. Po dokonaniu powyższego zawiadomienia lekarz czyni na tę okoliczność 
dokładną notatkę w dokumentacji medycznej pacjenta.

23. Pacjent ma prawo do odwiedzin, ale jednocześnie przy łóżku pacjenta nie powinny przebywać 
więcej niż dwie osoby. Regulamin dla osób odwiedzających i zasady sprawowania opieki 
podano w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 16/2018.W związku ze stanem epidemii 
organizacja odwiedzin pacjentów może ulec zmianie, o czym informują stosowne zarządzenia 
Dyrektora Zakładu.  

24. Pacjent w przypadku rażącego naruszenia porządku obowiązującego w szpitalu może w trybie 
natychmiastowym zostać wypisany ze szpitala, jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub 
zaprzestanie udzielnie świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia 
lub zdrowia pacjenta lub innych osób.
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74/2021 

Część I.  
Obowiązki pacjenta oddziału psychiatrycznego z pododdziałem leczenia uzależnień.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego 
przebiegu procesu leczenia informuję, iż w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia 
Uzależnień SPZOZ w Parczewie, pacjentów oraz osoby odwiedzające obowiązują następujące 
zasady postępowania

1. Pacjent  ma  obowiązek podporządkowania się zaleceniom personelu medycznego  
dotyczącym procesu leczenia, a także poleceniom porządkowym. 

2. W dniu przyjęcia pacjent przechodzi przez system TRIAGE, gdzie ma obowiązek poddać 
się czynnościom segregacyjnym wykonywanym przez personel medyczny - stwierdzenie 
któregokolwiek z kryteriów podejrzenia zakażenia, kontaktu lub zakażenia SARS -CoV-2 
skutkuje wykonaniem oceny lekarskiej w izolatce i - na podstawie decyzji lekarza – 
odesłaniem do leczenia i diagnostyki w POZ lub kwalifikacją do przyjęcia.

3. Przedmioty wartościowe i większe sumy pieniędzy, należy oddać do depozytu- szpital nie 
ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe.  

4. Pacjent ma obowiązek uczestniczenia w zleconych zajęciach terapeutycznych.  
5. Pacjent ma zakaz posiadania, a także zażywania leków lub stosowania innych środków 

medycznych niż te, które zostały mu zlecone przez lekarza prowadzącego lub innego 
upoważnionego lekarza i dostarczone przez personel medyczny Szpitala. 

6. Pacjent ma zakaz posiadania, przyjmowania, a także dostarczania innym pacjentom 
Oddziału alkoholu i narkotyków, innych środków odurzających, substancji 
psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających oraz leków
 i innych środków medycznych. 
Ze względów terapeutycznych nie należy przynosić ze sobą sprzętu elektronicznego np. 
telewizor, laptop, DVD, radiomagnetofon.

7. Pacjent ma obowiązek, w szczególności: 

a) odnoszenia się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu Oddziału

b) przestrzegania zasad higieny osobistej

c) przestrzegania rozkładu dnia podczas pobytu w Oddziale, w tym obwiązującej ciszy nocnej
w godzinach od 22.00 do 6.00.

e) zachowania porządku w i na szafce będącej w jego dyspozycji oraz w bezpośrednim swoim 
otoczeniu

f) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń i pomieszczeń oddanych do dyspozycji pacjenta,
a także aparatury medycznej, której pacjent używa

g) przechowywania produktów spożywczych w miejscach do tego przeznaczonych

h) niezakłócania swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów

i) przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych

j) niewnoszenia na teren Szpitala i nieprzechowywania materiałów i substancji 
niebezpiecznych w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o 
podobnym działaniu, a także przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla pacjentów oraz 
innych osób przebywających w Oddziale (w tym narzędzi ostrych np.: noże, żyletki, maszynki 
do golenia, pinezki, szpilki itp.)

k) przestrzegania zakazu wprowadzania do Oddziału zwierząt
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l) przestrzegania obowiązującego w Oddziale zakazu fotografowania, filmowania oraz 
utrwalania dźwięku.

8. Pacjent ma  zakaz samowolnego opuszczania Oddziału. Samowolne opuszczenie przez 
pacjenta Oddziału lub terenu Szpitala winno być odnotowane w dokumentacji medycznej 
pacjenta.

9. Okresowe przebywanie poza Oddziałem bez wypisywania jest możliwe jedynie w sytuacji 
uzyskania przez pacjenta zgody Koordynatora Oddziału lub innego upoważnionego lekarza i
jedynie w przypadku, gdy nie zagraża to jego życiu lub zdrowiu lub życiu i zdrowiu innych 
osób. Szczegółowe zasady wyrażania zgody na okresowe przebywania pacjenta poza 
Oddziałem regulują wewnętrzne standardy postępowania obowiązujące w Oddziale. O 
zasadach tych informowany jest pacjent lub inna osoba upoważniona w chwili przyjęcia na 
Oddział, a także w miarę postępowania leczniczego w trakcie hospitalizacji.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lub gdy pacjent przebywa poza Oddziałem ponad 
okres określony  w zgodzie o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, a istnieje 
uzasadnione podejrzenie ograniczonych możliwości pacjenta, co do  właściwej oceny swojej
sytuacji lub zaspakajania swoich podstawowych potrzeb życiowych, a także w przypadku, 
gdy zachowanie pacjenta o którym mowa w zdaniu poprzednim może zagrażać  jego życiu 
lub zdrowiu, życiu lub zdrowiu innych osób fakt ten zgłaszany jest Policji przez lekarza 
Oddziału lub inną upoważnioną osobę.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach personel medyczny ma prawo poprosić 
pacjenta o okazanie zawartości kieszeni, toreb, walizek oraz innych wnoszonych i 
przechowywanych na Oddział rzeczy osobistych oraz o okazanie zawartości szafki 
przeznaczonej do jego osobistego użytku.

12. Jeśli przepisy odrębne, w szczególności ustawa z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego nie stanowią inaczej, pacjent, który w sposób rażący narusza porządek i 
przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych może zostać wypisany ze Szpitala. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach lekarz kierujący oddziałem lub inna upoważniona 
osoba może zawiadomić Policję.

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w stosunku do pacjenta lekarz lub inna 
upoważniona właściwymi przepisami osoba ma możliwość zastosowania przymusu 
bezpośredniego (fizycznego: przytrzymanie, unieruchomienie lub izolację, a 
także farmakologicznego).

14. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że pacjent Oddziału pozostaje pod wpływem alkoholu
lekarz Oddziału może poprosić pacjenta o poddanie się kontroli stanu trzeźwości 
przeznaczonym do tego certyfikowanym urządzeniem pomiarowym (wg odrębnej 
procedury). 
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