Prawa pacjenta przebywającego w Zakładzie
Pacjent przebywający w Zakładzie ma prawo do :
1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej.
2. Uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących postępowania
diagnostyczno- leczniczego.
3. Wyrażania zgody lub odmowy jej udzielenia na określone świadczenia po uzyskaniu
zrozumiałej informacji o każdym proponowanym leczeniu z uwzględnieniem
prawdopodobnego ryzyka i wszystkich możliwości zanim wyrazi zgodę na dane
leczenie;
4. Jeżeli pacjent nie ukończył 18- tu lat życia albo też z powodu niedojrzałości
umysłowej lub swego stanu zdrowia nie może ocenić potrzeby określonego
świadczenia leczniczego/ w tym również zabiegu operacyjnego/ wymagana jest zgoda
jego opiekunów faktycznych lub ustawowych,
5. W razie odmówienia zgody na zlecone przez lekarza świadczenia lecznicze, w tym
zabiegi operacyjne – pacjent może być wypisany ze szpitala, jeżeli wypisanie nie grozi
niebezpieczeństwem dla życia chorego a wiedza medyczna jednoznacznie wyklucza
inną możliwość leczenia, jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegu
operacyjnego ze względu na uratowanie życia pacjentowi /lub uchronienie go przed
kalectwem/, a pacjent jest nieprzytomny lub niemożliwe jest porozumienie się z jego
opiekunem faktycznym czy ustawowym – decyzje podejmuje właściwy lekarz w
uzgodnieniu z dyrektorem zakładu i po zawiadomieniu prokuratora.
6. Uzyskania informacji o stanie zdrowia i decydowania o tym, kto z najbliższych jest
upoważniony do zasięgania informacji o jego stanie zdrowia.
7. W uzasadnionych przypadkach opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub przez
inną wskazaną osobę.
8. Poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
Obowiązki pacjenta przebywającego w Zakładzie
Pacjent przebywający w Zakładzie ma obowiązek:
1. Zapoznania się z zakresem uprawnień i
obowiązków oraz przestrzegania
obowiązujących regulaminów.
2. Ponoszenia opłat za pobyt w zakładzie według obowiązujących przepisów.
3. W przypadku planowanej przepustki - zgłoszenia tego faktu na piśmie do Dyrektora
zakładu na co najmniej trzy dni przed planowaną nieobecnością
4. Współdziałać z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb.
5. Dbać w miarę swoich możliwości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.
6. Dbać o mienie zakładu i wyposażenie własnego pokoju
7. Przestrzegać zleconej przez lekarza diety, pacjenci z utrudnionym żuciem i
połykaniem pokarmów otrzymują ze względów bezpieczeństwa posiłki zmiksowane.
8. Przynoszona przez rodzinę żywność winna być konsultowana z personelem
medycznym. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za zmiany zdrowotne wynikające
z nieprzestrzegania diety przez pacjenta.
9. Przestrzegać norm i zasad współżycia społecznego:

•

•
•

zachowanie ciszy w godzinach nocnych tj. 20 do 7 rano
przestrzeganie zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie zakładu
przestrzeganie zakazu samowolnego opuszczania placówki bez powiadomienia
personelu medycznego.

10. Pacjenci i ich rodziny zobowiązane są do respektowania uwag personelu medycznego
mających na celu dobro i bezpieczeństwo pacjenta.
11. Pobyt pacjenta w zakładzie nie jest pobytem stałym, okres przebywania w placówce
określa lekarz kierujący wraz z dyrektorem zakładu.
W zakładzie pacjent może korzystać z:
•
•

opieki duszpasterskiej oraz obrzędów religijnych.
biblioteki w świetlicy zakładu

