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PRAWA i OBOWIĄZKI
Szanowny Pacjencie!
Niniejsze prawa i obowiązki ułożone zostały aby zapewnić komfortowy i bezpieczny pobyt
w naszym Centrum.
W szpitalu masz prawo do:
 Świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych w oparciu o aktualną wiedzę.
 Życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej.
 Zachowania tajemnicy o Twoim stanie zdrowia, jeśli wyrazisz takie życzenie, nawet
w stosunku do Twoich najbliższych oraz wskazania osoby, która może być
informowana.
 Znajomości z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za opiekę nad Tobą.
Personel Centrum ma obowiązek noszenia identyfikatorów zawierających imię
i nazwisko oraz pełnioną funkcję.
 Przystępnej i zrozumiałej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu,
rokowaniach i postępach w leczeniu.
 Informowania na temat pomieszczeń i urządzeń, z których możesz korzystać oraz
ich usytuowania.
 Kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz. Koszty
związane z zapewnieniem dostępu do tych świadczeń nie mogą obciąża budżetu
Centrum.
 Pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa jak pacjentowi pełnoletniemu
z tą tylko różnicą, że informacja o jego stanie zdrowia przekazywana jest rodzicom
lub opiekunom prawnym. Oni również decydują o wyrażeniu zgody lub odmowie jej
udzielenia na proponowane zabiegi.
 Dochodzenia swoich praw, składania skarg i zażaleń poprzez wystąpienie do osób
zapewniających bezpośrednią opiekę (ordynator, lekarz prowadzący, pielęgniarka)
lub Dyrektora Centrum.
 Jeżeli naruszenie Twoich praw dotyczyło czynności fachowej masz prawo zwrócić
się do rzecznika Praw Pacjenta.
 Opieki duszpasterskiej.
 Kontynuowania nauki szkolnej w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum
(dot. dzieci i młodzieży).

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych wymaga dostosowania się do ustalonych reguł
organizacyjnych i obowiązujących przepisów prawa. Udostępniając katalog praw
przysługujących pacjentom jesteśmy równocześnie zobligowani do nałożenia obowiązków,
które powinien przestrzegać każdy Pacjent.
Obowiązki Pacjenta:
 Przestrzegać ustalonego „Rozkładu dnia w oddziale”.
 Stosować się do zaleceń i wskazówek personelu medyczno – terapeutycznego.
Pacjent nieletni ma obowiązek stosować się także do zaleceń dydaktyczno –
wychowawczych wydawanych przez nauczycieli, wychowawców i opiekunów grup.
 Poinformować lekarza o przyjmowaniu leków pobieranych ze względu na
występowanie schorzeń współistniejących. Na czas hospitalizacji leki – w ilości
wystarczającej na cały okres leczenia, w oryginalnych opakowaniach powinny być
przekazane do dyżurki pielęgniarek i przyjmowane zgodnie z zaleceniami lekarza.
 Przestrzegać godzin posiłków oraz spożywać je w przeznaczonym do tego celu
pomieszczeniu tj. w stołówce Centrum. Wynoszenie ze stołówki naczyń (talerzy),
sztućców oraz szklanek jest niedopuszczalne.
 Przebywać w Sali chorych w czasie wizyt lekarskich (obchodu) – nie dotyczy
pacjentów, którzy w tym czasie mają zaplanowane zabiegi rehabilitacyjne.
 Nie zmieniać przydzielonej sali lub łóżka bez zgody personelu.
 Dbać o higienę osobistą oraz porządek w sali chorych i toaletach.
 Szanować mienie będące własnością Centrum oraz rzeczy powierzonych na czas
hospitalizacji – za powstałe z winy chorego szkody, oraz koszty związane z ich
usunięciem odpowiada on sam.
 Nie palić tytoniu na terenie całego budynku Centrum (również w toaletach!),
na schodach zewnętrznych, parku.
 Nie pić alkoholu ani nie stosować innych środków odurzających. W przypadku
stwierdzenia przez lekarza u chorego stanu wskazującego na spożycie alkoholu –
lekarz ma prawo wypisać pacjenta z Centrum dyscyplinarnie.
 Szanować godność, intymność, przekonania i zasady moralne innych pacjentów.

