REGULAMIN OŚRODKA REHABILITACYJNO LECZNICZEGO
„SOSNOWA ALEJA”
1. Przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie uprzednio złożonej dokumentacji medycznej i
pozytywnej kwalifikacji do pobytu wydanej przez lekarza Ośrodka.
2. Warunkiem przyjęcia pacjenta do Ośrodka jest pisemne oświadczenie woli pacjenta
o zgodzie na umieszczenie w placówce, ustalenie terminu przyjęcia, podpisania umowy oraz
uiszczeniu opłaty za pobyt.
3. Przyjęcia pacjentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.
Po uprzednim uzgodnieniu z kierownictwem Ośrodka możliwe jest przyjęcie pacjenta także
w innym terminie.
4. W dniu przyjęcia pacjenta do Ośrodka należy dostarczyć:
- dotychczasową dokumentację medyczną zawierającą zlecenia farmakologiczne,
terapeutyczne oraz konsultacyjne,
- dowód osobisty oraz legitymację emeryta/rencisty jeśli pacjent ją posiada,
- podstawowe wyposażenie higieniczne ( 2 ręczniki, mydło w płynie, szampon, przybory do
pielęgnacji jamy ustnej, wilgotne chusteczki jednorazowe, oliwkę do ciała, dezodorant),
-

bieliznę osobistą pacjenta, dres, stabilne obuwie,

-

przyjmowane leki.

5. Pacjent

zobowiązany jest

do

przestrzegania

zaleceń

lekarskich,

pielęgniarskich,

uczestniczenia w zającach terapeutycznych oaz przyjmowania podawanych leków.
6. Na terenie Ośrodka znajduje się depozyt rzeczy wartościowych dostępny dla pacjentów od
poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.
7. Za

rzeczy

wartościowe

pozostawione

poza

depozytem

Ośrodek

nie

ponosi

odpowiedzialności.
8. Odwiedziny pacjenta w Ośrodku odbywają się codziennie do godziny 20. Osoby
odwiedzające nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu ani żadnych innych środków
odurzających. Po uprzednim uzgodnieniu z kierownictwem Ośrodka możliwe są także
odwiedziny w innych godzinach.
9. Przepustki wydawane są po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem i lekarzem Ośrodka.
10. Pacjent bądź jego opiekun o każdorazowym wyjściu poza teren budynku zobowiązany jest
poinformować personel medyczny Ośrodka.
11. W przypadku pogorszenia zdrowia pacjenta Ośrodek kieruje chorego do szpitala i
niezwłocznie powiadamia osobę uprawnioną przez pacjenta do pozyskiwania informacji o
stanie jego zdrowia. Powrót pacjenta ze szpitala odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu

terminu z kierownikiem Ośrodka oraz dostarczeniu aktualnej dokumentacji medycznej.
12. Na terenie placówki obowiązuje cisza nocna w godzinach 22 – 6.
13. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu na terenie Ośrodka.
14. Zabrania się używania grzałek elektrycznych, żelazek i podobnego sprzętu elektrycznego w
pokojach pacjentów.
15. Pacjent zobowiązany jest ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przepisów sanitarnych
obowiązujących

w

Ośrodku

oraz

przepisów

dotyczących

bezpieczeństwa

przeciwpożarowego.
16. W przypadku dewastacji przez pacjenta mienia Ośrodka pacjent lub jego przedstawiciel
zostanie obciążony kosztami naprawy bądź zakupu zniszczonego sprzętu.
17. Księga skarg i wniosków znajduje się w dyżurce pielęgniarek.
18. Placówka gwarantuje przestrzeganie Prawa Pacjenta, których wykaz jest dostępny na tablicy
informacyjnej Ośrodka.
Zostałem/am zapoznany/a z powyższym Regulaminem. Informacje w nim zawarte są dla mnie
zrozumiałe i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Wardzyn, dn. …................................

….......................................................
(Podpis pacjenta)

