REGULAMIN PORZĄDKOWY

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDOX w Nowym Modlinie 43
&1
Każdy pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego
udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od
okoliczności.
§2
1. O przyjęciu do zakładu osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną
instytucję orzeka lekarz dyżurny , po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby
lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
2. Jeżeli lekarz dyżurny stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a
brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez zakład lub względy epidemiczne nie pozwalają
na przyjęcie,

NZOZ MEDOX po udzieleniu pierwszej pomocy zapewnia w razie potrzeby

przewiezienie pacjenta
do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym Szpitalem.
§3
1. Po zakwalifikowaniu chorego do leczenia przez lekarza dyżurnego chory oddaje za
pokwitowaniem odzież i obuwie do przechowania oraz przedmioty wartościowe do depozytu za
pokwitowaniem.
2. Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego szpital nie odpowiada.
§4
1. Chory zgłaszający się do szpitala winien mieć przy sobie dowód osobisty. Ponadto chory
powinien posiadać niezbędne przybory toaletowe oraz ranne pantofle.
2. Wskazane jest posiadanie swojej bielizny, szlafroka.
§5
Pacjent ma prawo do informacji :
1. O swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, postępach w wynikach leczenia oraz rokowaniu :
a) informacja ta winna być zrozumiale sformułowana, a w przypadku niepomyślnej prognozy,
przekazana z taktem i rozwagą,
b) na życzenie pacjenta lekarz może udzielić mu pełnej informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy
istnieją poważne przesłanki, wskazujące na to , że informacja taka może spowodować tylko
poważne szkody,
c) udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom może nastąpić tylko za jego
zgodą

d) wszelkie informacje dotyczące pacjenta i jego dokumentacji medycznej podlegają tajemnicy i
ochronie
danych chyba, że sam pacjent wyrazi zgodę na ich ujawnienie ,
e) pacjent ma prawo, za pośrednictwem lekarza go leczącego, do wglądu w dokumentację
medyczną odnoszącą się do jego osoby,
g) w trakcie leczenia , pacjent ma prawo znać nazwisko lekarza prowadzącego jego terapię.
2. O funkcjonowaniu zakładu przez :
a) odpowiednie oznakowanie poszczególnych miejsc i dróg wewnętrznych,
b) wskazanie miejsca, w którym może uzyskać szczegółowe informacje,
c) noszenie identyfikatorów zawierających dane dotyczące tożsamości, kwalifikacji i stanowiska
pracy osób udzielających świadczeń medycznych.
§6
Pacjent (opiekun lub jego przedstawiciel ustawowy) ma prawo uczestniczyć:
1. W świadomym podejmowaniu podstawowych decyzji medycznych dotyczących jego zdrowia
poprzez :
a) wyrażenie zgody lub odmowy na umieszczenie w oddziale lub innym zamkniętym zakładzie
opieki zdrowotnej oraz wybór lekarza specjalisty oraz oddziału , do którego jest kierowany,
b) uzyskanie wyczerpującej , prostej i zrozumiałej informacji na temat potencjalnego ryzyka i
spodziewanych korzyści, a także możliwości zastosowania innego postępowania medycznego,
c) w przypadku możliwości zastosowania innych alternatywnych sposobów leczenia, pacjent ma
prawo do współdecydowania o wyborze jednego z nich,
d) wyrażenie zgody lub wstrzymanie działań medycznych ( następstwa odmowy lub wstrzymania
leczenia powinny być pacjentowi starannie objaśnione),
e) wyrażenie zgody lub odmowy poddania się demonstracjom medycznym dla celów
dydaktycznych,
f) zastrzeżenie, aby nie pobierać z jego zwłok tkanek, narządów lub komórek,
2. Prawa wymienione w § 6 ust.l stosuje się odpowiednio do przedstawiciela ustawowego,
opiekuna Prawnego. W przypadku pacjenta powyżej 16 roku życia ma on prawo
współdecydowania.
3. Wszelkie informacje natury osobistej dotyczące pacjenta, jego stanu zdrowia, rozpoznania ,
faktów medycznych , rokowań , leczenia muszą pozostać poufne, nawet po śmierci.
§7

1. Chory ma prawo przebywać jedynie w jego sali oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla
ogółu chorych.

2. Wchodzenie do innych sal lub pomieszczeń dopuszczalne jest tylko za zgodą pielęgniarki
dyżurnej.
3. Pacjent nie powinien wchodzić do pomieszczeń gospodarczych i technicznych.

§8

1. Bez zgody pielęgniarki dyżurnej chory nie może wychodzić poza teren oddziału.
2. W wyjątkowych wypadkach, gdy stan kliniczny chorego na to pozwala chory może otrzymać od
ordynatora oddziału przepustkę na czas określony.
3. Samowolne opuszczenie szpitala bądź nieusprawiedliwione przekroczenie terminu powrotu na
oddział jest rażącym naruszeniem regulaminu.
§9
Pacjent przebywający w zakładzie zobowiązany jest do :
1. Przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących palenia tytoniu, przeciwpożarowych i
higieniczno - sanitarnych ,
2. Stosowania się do zaleceń i wskazówek lekarza i pielęgniarki,
2. Przestrzegania kultury, czystości osobistej, higieny i porządku w sali chorych oraz zachowania
ciszy i spokoju,
3. Odpowiedzialności za powierzone rzeczy szpitalne i uszanowanie mienia szpitalnego ,
4. Posiadania własnych przedmiotów osobistego użytku i przyborów toaletowych,
5. Przebywania podczas leczenia w obrębie oddziału chyba, że wyjście poza szpital związane jest
z konsultacjami , zabiegami itp.
§10
Niedopuszczalne i zabronione jest:
1. Przynoszenie i używanie jakichkolwiek napojów alkoholowych i środków odurzających,
2.samowolne korzystanie z aparatów i urządzeń leczniczych, jak również manipulowanie
urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, ogrzewczymi itp.,
4. Przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu służby zdrowia ( dyżurkach
pielęgniarskich , lekarskich itp.).
§11
1. Chory może przyjmować odwiedzających w godzinach 6.00 do 22.00 bez ograniczeń o ile
pozwala na to stan jego zdrowia oraz organizacja pracy oddziału. W przypadkach uzasadnionych ,
np. potrzeba dodatkowej opieki lub tzw. czuwania odwiedziny mogą odbywać się w godzinach
nocnych za zgodą lekarza dyżurnego.
2. W czasie odwiedzin chorego odwiedzające go osoby zobowiązane są do nie zakłócania swoim

zachowaniem ciszy i porządku szpitalnego.
§12
Wypisanie z zakładu następuje:
1. Gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego,
2. Na żądanie osoby przebywającej w zakładzie lub jej przedstawiciela ustawowego,
3. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez pacjenta, a nie zachodzi obawa, że
odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie
niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
4. Gdy dalsze leczenie pacjenta następuje w innym zakładzie leczniczym.
5. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga
dalszego leczenia szpitalnego, ordynator oddziału lub lekarz dyżurny oddziału może odmówić
wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez Sąd opiekuńczy, który należy
niezwłocznie zawiadomić o odmowie wypisania i przyczynach odmowy.
6. Osoba wypisana ze szpitala na własne żądanie jest obowiązana złożyć oświadczenie na piśmie
lub ustnie w obecności dwóch świadków, że została uprzedzona o możliwych następstwach
zaprzestania leczenia w szpitalu. W razie odmowy złożenia takiego oświadczenia ordynator lub
lekarz dyżurny oddziału sporządza odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej.
§13
1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie zabiera małoletniego lub osoby
niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze szpitala w wyznaczonych przez ordynatora oddziału
terminie, szpital zawiadamia o tym niezwłocznie urząd miasta lub gminę właściwą ze względu na
miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje, na jej koszt, przewiezienie do miejsca
zamieszkania.
§14
1. Zwłoki osób zmarłych w zakładzie mogą być poddane sekcji. Przypadki, w których sekcja musi
być wykonana określa kodeks postępowania karnego.
2. O dokonaniu lub zaniechaniu sekcji należy sporządzić adnotację w dokumentacji medycznej z
odpowiednim uzasadnieniem.
3. Jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu, dopuszcza się pobranie ze zwłok narządów
lub tkanek dla celów leczniczych.
4. Dokonanie sekcji nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.
5. Kierownik Zakładu , może zdecydować o dokonaniu sekcji zwłok przed upływem 12 godzin od
stwierdzenia zgonu, gdy zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok narządów lub tkanek do celów
leczniczych.
6. W takim przypadku zgon powinien być stwierdzony przez trzech lekarzy, w tym lekarza

upoważnionego przez Zakład Medycyny Sądowej AM w Warszawie.
Lekarze stwierdzający zgon nie mogą brać udziału w zabiegu przeszczepienia tkanek i narządów.
§15
Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa , jeżeli uzna , że prawa zostały naruszone może:
1. Zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia
zdrowotne, a następnie do kierownika zakładu,
2. W razie niezadowalającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie do organu, który
utworzył zakład
3. Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej zwrócić się do Okręgowej Izby
Lekarskiej bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
§16
1. W NZOZ Medox świadczenia zdrowotne finansowane są przez pacjentów.
2. W wypadku wypisu pacjenta, na Jego żądanie lub w przypadku wypisu związanego z rażącym
złamaniem regulaminu Zakładu, NZOZ Medox nie zwraca opłaty za rezerwację, leczenie i
diagnostykę poniesionych przez pacjenta.
§17
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy zawarte w:
• Ustawie o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 91,poz. 408 z
późniejszymi zmianami)
• Ustawie o zawodzie lekarza z dnia 05 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 152 zpóźniejszymi
zmianami)
• Ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 05 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 91,poz. 410 z
późniejszymi zmianami)
• Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U.Nr 111, poz. 535 z
późniejszymi zmianami)
- Ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek , tkanek i narządów z dnia 26 października 1995
r. (Dz. U. Nr 138, poz. 682)
• Deklaracji Praw Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

