Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
ZOZ w Łowiczu

Regulamin pobytu rodziców chorych dzieci w oddziale pediatrycznym
§1
Szpital stwarza możliwość pobytu rodzica z dzieckiem w oddziale pediatrycznym w trybie
dziennym i w trybie całodobowym
§2
1. Obecność rodzica przy dziecku może być realizowana przez :
1) pobyt całodobowy
2) pobyt dzienny
2. Przy dziecku może pozostawać wyłącznie jedna osoba tj. matka lub ojciec ,w wyjątkowych
sytuacjach za zgodą ordynatora /lekarza kierującego oddziałem/ inna bliska osoba /w tym
wypadku obowiązuje przepustka wydana przez ordynatora oddziału /lekarza kierującego
oddziałem/
3. Osoba pozostająca przy dziecku zobowiązana jest do :
1) podporządkowania się zasadom funkcjonowania oddziału ;
2) przestrzegania reżimu sanitarnego /obuwie ochronne, fartuch jednorazowy/;
3) przebywania z dzieckiem w sali dziecka ;
4) zachowania nie powodującego zakłócania spokoju innych dzieci ;
5) szanowania przedmiotów i sprzętu pozostającego na wyposażeniu oddziału ;
6) pozostawienia w należytym porządku wykorzystywanych urządzeń sanitarnych i
urządzeń kuchennych.,
4. Zabrania się opiekunom :
1) wnoszenia na salę chorych jakichkolwiek przedmiotów nie związanych z pielęgnacją
dziecka ;
2) układania różnych przedmiotów na parapetach okiennych ;
3) spożywania posiłków, picia kawy, herbaty w sali chorych ;
4) pozostawania w oddziale po godzinie 21.00 /dotyczy osób z pobytu dziennego / ;
5) siadania, leżenia, spania na łóżkach dziecięcych ;
6) wynoszenia i wyprowadzania dziecka poza oddział bez zgody lekarza ;
7) karmienia dziecka w inny sposób niż ustalony w procesie leczenia ;
8) na całym terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
5. W czasie odwiedzin w szpitalu, które odbywają się codziennie w godzinach 14.00-17.00
przy dziecku mogą pozostawać wyłącznie dwie osoby. Wyklucza się obecność dzieci
poniżej 12 roku życia.

§3
Pobyt całodobowy rodzica w szpitalu
1. Z tej formy opieki korzystać może jedno z rodziców tj. matka lub ojciec dziecka.
2. Rodzic ma zagwarantowane miejsce w pokoju hotelowym, dostęp do sanitariatów,
urządzeń, kuchenki oddziałowej .
3. Opłata za jedną dobę za korzystanie z łóżka przez opiekuna dziecka jest uregulowana
cennikiem usług medycznych obowiązującym w ZOZ w Łowiczu. Opłaty przyjmuje
sekretarka w oddziale na kasę fiskalną.
4. Rodzic w nocy pozostaje w pokoju hotelowym – w razie potrzeby jest wzywany
telefonicznie przez pielęgniarkę do oddziału.
5. W czasie „pobytu całodobowego” obowiązuje strój i obuwie domowe.
6. Wszelkie przedmioty niezbędne rodzicowi w czasie pobytu w szpitalu należy pozostawić
pokoju hotelowym.
7. Osoba przebywająca w pokoju hotelowym jest odpowiedzialna za wszelkie szkody wynikłe
bezpośrednio z jej pobytu.
8. Rodzic deklaruje chęć pobytu całodobowego w chwili przyjęcia do oddziału własnym
podpisem.
9. W razie braku miejsc w hotelu rodzic zapisany jest na listę oczekujących. Osoby z listy
oczekujących w razie konieczności mogą przebywać w godzinach nocnych przy łóżku
pacjenta. Przy zwolnieniu miejsca z hotelu osoba z listy oczekujących automatycznie jest
zapisana na pobyt całodobowy.
10. Pierwszeństwo w przyjęciu do hotelu mają matki karmiące i rodzice niemowląt.
11. W przypadku braku lub nieobecności rodziców z pobytu całodobowego w hotelu może
korzystać opiekun prawny dziecka lub za zgodą lekarza kierującego oddziałem osoba
bliska upoważniona przez rodziców.
§4
Pobyt dzienny
1. Z tej formy opieki mogą korzystać oboje z rodziców , w wyjątkowych przypadkach za
zgodą ordynatora ( lekarza kierującego oddziałem) inna bliska osoba.
2. Pobyt dzienny trwa w godzinach 700 – 2100 .
3. Osoba korzystająca z pobytu dziennego ma obowiązek pozostawić odzież wierzchnią w
szatni szpitala. Szatnia jest nieodpłatna, czynna w godzinach 8.00 – 20.00.
4. W oddziale obowiązuje osobę opiekującą się dzieckiem jednorazowy fartuch i obuwie
ochronne.
5. W czasie pobytu w oddziale matka ma prawo korzystać z urządzeń sanitarnych szpitala
oraz z urządzeń kuchenki oddziału.
6. Pobyt dzienny w oddziale jest nieodpłatny.

