Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2014
Dyrektora
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
z dnia 05.03.2014 roku

OBOWIĄZKI PACJENTA
W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM
W WARSZAWIE
1. Pacjent ma obowiązek przestrzegać Regulaminu Organizacyjnego podmiotu
leczniczego – „Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie”, zwanego dalej
MSSW.
2. Pacjent na terenie MSSW, a w szczególności w oddziałach szpitalnych jest
zobowiązany do zachowania ciszy. Cisza leczy!
3. Pacjent obowiązany jest przebywać w swojej sali
w pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu pacjentów.
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4. Pacjent, który nie jest na zabiegu lub konsultacji medycznej, w czasie obchodów i wizyt
lekarskich obowiązany jest przebywać w swoim łóżku.
5. Każde oddalenie poza oddział, na którym pacjent jest leczony, np. odwiedzanie
pacjentów na innych oddziałach, zejście do barku itp., wymaga zgłoszenia do
pielęgniarki, położnej lub lekarza z podaniem czasu nieobecności.
6. Pacjent winien bezwzględnie przestrzegać zaleceń personelu dotyczących poruszania
się po obiektach MSSW, rozkładu dnia oraz zasad higieniczno-sanitarnych
i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
7. Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających go osób.
8. Pacjent odpowiada materialnie za wszelkie szkody powstałe z jego winy.
9. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać kultury, higieny osobistej.

10. Pacjentowi bezwzględnie zabrania się:
1) wnoszenia na teren MSSW napojów alkoholowych oraz innych środków
odurzających,
2) na terenie MSSW sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu i innych środków
odurzających,
3) na terenie MSSW palenia wyrobów tytoniowych , papierosów elektronicznych
tzw.„e- ”papierosów” oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
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4) gier o charakterze hazardowym,
od
personelu
MSSW
usług
osobistych
nie
związanych
5) żądania
z leczeniem, pielęgnacją,
6) leżenia w łóżku w cywilnej odzieży i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów,
chodzenia bez dostatecznego ubrania wierzchniego,
7) używania innych leków niż te, które zalecił lekarz leczący w MSSW,
8) samowolnego korzystania z aparatów i urządzeń leczniczych.
11. Pacjent leczony w oddziałach szpitalnych zobowiązany jest przekazać swoją odzież
obuwie na przechowanie do magazynu ubrań MSSW, natomiast przedmioty
wartościowe, w tym pieniądze może oddać do depozytu MSSW za pośrednictwem
pielęgniarki Izby Przyjęć lub rejestratorki Izby Przyjęć.
12. Pacjent może zostać wypisany z MSSW, gdy w sposób rażący narusza porządek lub
przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że
odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować
bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia
innych osób.
13. Pacjent po otrzymaniu decyzji od lekarza o wypisie z
bezpłatnych świadczeń.

MSSW traci prawo do

Za przedmioty pozostawione i nie przekazane do depozytu lub magazynu ubrań
MSSW nie ponosi odpowiedzialności.

DYREKTOR

dr Jarosław Rosłon
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