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Załącznik Nr 7 

do Regulaminu Organizacyjnego 
 Szpitalnego Centrum Medycznego  

w Goleniowie sp. z o. o. 

 

REGULAMIN 
ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO 

Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o. 

 
1. Rodzic dziecka lub opiekun prawny  dziecka przebywającego na Oddziale ma prawo: 

a) Przebywania z dzieckiem cała dobę, od woli rodzica i aktualnych możliwości lokalowych Szpitala 

zależy, czy ma to być pobyt na warunkach hotelowych ( jedna osoba). 

b) Codziennej rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka. Informacji udziela lekarz prowadzący                   

lub lekarz zarządzający oddziałem o ile to możliwe w każdym momencie pobytu pacjenta                   

na oddziale lub po umówieniu się na określony dzień i godzinę. W sytuacjach nagłych informacji 

udziela również lekarz dyżurny całodobowo. Informacje udzielane są jedynie rodzicom                         

lub prawnym opiekunom dziecka. 

c) Korzystania z pomieszczeń sanitarnych i socjalnych w tym lodówki znajdującej się na korytarzu. 

d) Skontaktować się z dzieckiem pod numerem telefonu 665 555 803. 

e) Indywidualnego karmienie dziecka, także produktami przeniesionymi spoza Szpitala –                           

po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym. 

f) Ubierania dziecka we własne ubranka. 

g) Towarzyszenia dziecku przy niektórych zabiegach, o ile nie zakłóca to ich prawidłowego przebiegu. 

h) Zabawki przyniesione małym dzieciom powinny być bezpieczne, łatwo zmywalne. Starsze dzieci 

mogą mieć przy sobie swoje ulubione zabawki, maskotki, książeczki, podręczniki szkolne. 

i) W przypadku pozostawienia dziecka wyłącznie pod opieką personelu oddziału, przed opuszczeniem 

oddziału rodzic/opiekun winien poinformować o tym pielęgniarkę zajmującą się opieką. 

2. Obowiązki rodzica i innych osób odwiedzających dziecko przebywające na oddziale: 

a) Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu 

oddziału. 

b) Na Oddziale obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i przebywania osób znajdujących                

się  w stanie po spożyciu alkoholu. 

c) Jednocześnie dziecko mogą odwiedzać dwie osoby ( w tym rodzic towarzyszący dziecku cała dobę). 

d) Wszystkie osoby obowiązuje cisza nocna od godz. od 22:00 do  6:00. 

3. Dziecko ma prawo do informacji o jego stanie zdrowia, planowanych zabiegach. Informacja powinna 

być dostosowana do wieku dziecka i stopnia jego rozwoju.  

4. Obecność osób odwiedzających dziecko nie może naruszać dobra innych dzieci – pacjentów Oddziału, 

niedozwolone jest korzystanie z wolnych łóżek szpitalnych przez osoby odwiedzające. 

5. Odwiedzającymi dziecko nie mogą być osoby zainfekowane. 

6. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty posiadane przez chore dziecko,                         

takie jak telefony komórkowe, drogie zabawki. 

7. Zakazuje się jakichkolwiek niebezpiecznych zabaw z dzieckiem, czy innych poczynań takich jak sadzanie 

dziecka na parapet okienny, biegania, przejeżdżania z wykorzystaniem wózków do przewozów chorych 

itp. 

8. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego kierownik zakładu opieki może ograniczyć prawo 

pacjenta do kontaktu z rodzicami oraz innymi osobami pragnących je odwiedzić. 

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kierować się zasadą dobra dzieci znajdujących                     

się   na Oddziale. 

10. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na oddziale.  Osoby, które nie stosują        

się do postanowień niniejszego Regulaminu będą proszone o opuszczenie oddziału. 

 


