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REGULAMIN POBYTU I ODWIEDZIN
Szpital św. Józefa
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szanowni Opiekunowie
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na który trafiło Wasze dziecko/
podopieczny jest oddziałem szczególnym. Na oddziale prowadzone są intensywne czynności
diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne. Nasz personel jest przy pacjentach całą dobę.
Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady obowiązujące na tym oddziale, których
przestrzeganie zapewni jego sprawne funkcjonowanie i pozwoli nam nawiązać z Wami
życzliwą współpracę. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Pobytu i
Odwiedzin Szpitala św. Józefa.
Definicje
Opiekunem jest: 1. rodzic któremu nie została odebrana lub ograniczona władza rodzicielska lub 2. opiekun prawny
pacjenta ustanowiony postanowieniem sądu lub 3. kurator dla częściowo ubezwłasnowolnionych lub 4. osoba
pisemnie upoważniona przez wyżej wymienione osoby

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POBYTU NA
ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
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1. Ze względu na dobro innych przebywających na oddziale dzieci (zagrożenie epidemiologiczne,
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zapewnienie intymności, ciszy i spokoju) przy Pacjencie w określonym czasie może przebywać
jedna osoba.
Opiekun może przebywać przy dziecku cały czas. Możliwość noclegu jest uzależniona od
warunków lokalowych i obłożenia oddziału. Stan Pacjenta lub Pacjentów leżących obok, może
stać się przyczyną nagłego przerwania odwiedzin lub je uniemożliwić.
Pacjenta mogą odwiedzać osoby bliskie, zaleca się aby odwiedziny odbywały się w godzinach od
1100 do 1900.
Ze względu na specyfikę pracy na oddziale, o zasadach odwiedzin w danym czasie decyduje
Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny.
Na Oddział zakazuje się wchodzić w odzieży wierzchniej.
Przed wejściem na Oddział należy:
- umyć i zdezynfekować ręce zgodnie z obowiązującym w Szpitalu schematem;
- założyć jednorazowy fartuch ochronny.
Ręce należy także zdezynfekować przed wyjściem z Oddziału.
W sytuacji, kiedy na sali chorych u któregokolwiek z Pacjentów wykonywane są czynności
medyczne lub pielęgnacyjne, opiekun, na polecenie personelu jest zobowiązany do
niezwłocznego opuszczenia Oddziału.
Na Oddziale ograniczono dostęp rodziców/ opiekunów do kuchenek oddziałowych.
W przypadku potrzeby skorzystania z zasobów kuchennych należy zwrócić się o pomoc do
personelu medycznego.
O pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka, powodującego zagrożenie życia lub o jego śmierci,
opiekun zostaje powiadomiony niezwłocznie.
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§2
Pozostałe zasady związane z organizacją i porządkiem udzielania świadczeń zdrowotnych w
Szpitalu określa Regulamin Pobytu i Odwiedzin Szpitala św. Józefa.

