§ OBOWIĄZKI PACJENTA
KORZYSTAJĄC ZE SWIADCZEŃ ZDROWOTŃYCH LUB ZWRCAJĄC SIĘ O ICH UDZIELAŃIE MASZ ŃASTĘPUJĄCE
OBOWIĄZKI:
1. Po zakwalifikowaniu do leczenia w podmiocie
leczniczym wykonującym działalność leczniczą w
rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne, pacjent powinien oddać do depozytu za
pokwitowaniem odzież zewnętrzną, ubranie i obuwie
oraz złożyć do depozytu posiadane przedmioty
wartościowe i pieniądze. Za przedmioty wartościowe i
pieniądze zatrzymane przez pacjenta podmiot leczniczy
nie ponosi odpowiedzialności.
2. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad
określonych w regulaminie organizacyjnym szpitala, a
w szczególności stosować się do wskazówek i zaleceń
lekarzy, pielęgniarek, położnych i innego personelu
medycznego zarówno w zakresie procesu
diagnostyczno-terapeutycznego, rehabilitacyjnego, jak i
w sprawach organizacyjno- administracyjnych.
3. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu
lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej
informacji o swoim stanie zdrowia.
4. Podmiot leczniczy nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikłe z zatajenia, bądź udzielenia
nieprawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.
5. Pacjentowi nie wolno przyjmować samowolnie
leków ani poddawać się zabiegom bez zlecenia lekarza
prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
6. Pacjent nie może bez zgody osób wykonujących
zawód medyczny spożywać ani podawać do jedzenia
innym pacjentom żywności i napojów przyniesionych
spoza podmiotu leczniczego.

7. Pacjentowi nie wolno żądać od personelu podmiotu
leczniczego usług osobistych nie związanych z
leczeniem i pielęgnowaniem, a w szczególności usług,
które by pociągały za sobą oddalenie się personelu
poza teren podmiotu leczniczego.
8. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zasad
higieny osobistej stosownie do swojego stopnia
sprawności. W przypadkach koniecznych powinien się
poddać procedurom higienicznym doprowadzającym
go do należytego stanu sanitarno- higienicznego.
9. Pacjent powinien mieć własne przybory higieniczne mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień,
ręczniki, kapcie.
10. Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i
całodobowe świadczenia zdrowotne nie może
wychodzić poza teren szpitala, chyba że jest to
konieczne ze względów diagnostyczno- leczniczych
(konsultacje, zabiegi itp.)

11. Pacjent nie może: zmieniać łóżka bez zgody
pielęgniarki oddziałowej lub ordynatora, siadać i kłaść
się na łóżkach innych pacjentów, narażać zdrowia
innych pacjentów (np. przez zakażenie), kłaść się do
łóżka w odzieży cywilnej i obuwiu, chodzić bez
dostatecznego ubrania wierzchniego.

Jeśli maśz wątpliwości co do Twoich obowiązkow lub maśz pytania, zadzwon :

800-190-590

Ogolnopolśka Bezpłatna Infolinia
RZECZŃIKA PRAW PACJEŃTA
SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.
UL. SZPITALNA 10
74-320 BARLINEK
FAX/TEL. 95 74 62 502
sekretariat@szpitalbarlinek.pl

RZECZNIK PRAW PACJENTA
UL. MŁYNARSKA 46
01-171 WARSZAWA
TEL.: (22) 532 - 82 - 50
FAX.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.pl

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
UL. ARKOŃSKA 45
71-470 SZCZECIN
FAKS 91 425 11 88
skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl

