
1 
 

Załącznik nr 8 

do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 

z dnia 24.05.2021r. 

 

Regulamin dla rodziców/opiekunów towarzyszących dziecku w Oddziale 

Pediatrycznym 

Pacjent naszego oddziału to dziecko, stąd potrzeba otoczenia go wszechstronną 

opieką, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. W trosce o prawidłową realizację 

praw pacjenta- dziecka Szpital propaguje zasadę „otwartych drzwi”, zgodnie z którą jedno  

z rodziców lub opiekunów ma prawo do przebywania całą dobę z dzieckiem na oddziale, 

celem zaspokojenia jego potrzeb miłości, bezpieczeństwa i pielęgnacji. 

§ 1  

 

Postanowienia ogólne 

1. Każde dziecko hospitalizowane na Oddziale Pediatrycznym ma prawo do dodatkowej 

opieki i pielęgnacji sprawowanej przez bliską osobę. 

2. Rodzic lub opiekun, którzy nie stanowią dodatkowego ryzyka infekcji dla dziecka mają 

prawo do całodobowego pobytu z chorym dzieckiem w oddziale, celem zaspokojenia 

jego potrzeb miłości, bezpieczeństwa i pielęgnacji. 

3. Ze względów lokalowych i epidemiologicznych w procesie pielęgnacji dziecka może 

uczestniczyć jednoczasowo tylko jedna osoba. 

4. Rodzice lub opiekunowie, mogą włączyć się czynnie w zabiegi higieniczne 

i pielęgnacyjne oraz karmienie w porozumieniu z personelem medycznym oddziału  

i po odbyciu odpowiedniego instruktażu w tych zakresach. 

5. W razie naruszenia Regulaminu, lekarz  ma prawo żądać opuszczenia oddziału. 

 

§ 2 

 

Organizacja pracy oraz zasady przebywania w Oddziale Pediatrycznym 

rodziców/opiekunów  

 

Rozdział I 

1. Rytm dnia: 

1) poranne zabiegi diagnostyczno-medyczne i pielęgnacyjne (toaleta pacjenta, 

zabiegi higieniczne, realizacja zleceń lekarskich), 

2) śniadanie, 

3) porządkowanie sal chorych, 

4) zabiegi terapeutyczne i diagnostyczne, 

5) wizyta lekarska, 

6) obiad, 

7) wydawanie wypisu dziecka z oddziału od 13:00-14:00, 

8) wieczorna wizyta lekarska, 

9) kolacja, 

10) toaleta wieczorna, 

11) cisza nocna: od 21:00 do 6:00, 

12) całodobowo są wykonywane zabiegi terapeutyczno - pielęgnacyjne oraz realizacja 

zleceń lekarskich, zgodnie z kartą zleceń. 
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2. Telefony: 

 Centrala: (32) 624 77 77, 

 Ordynator: (32) 624 70 86, 

 Pielęgniarka Oddziałowa: (32) 624 70 89, 

 Gabinet lekarski: (32) 624 70 87, 

 Dyżurka pielęgniarska: (32) 624 70 90, 

 Telefon do mamy: (032) 802 80 16, 

3. Rodzice/opiekunowie powinni: 

a) Przestrzegać zasad określonych przez fachowy personel w sytuacji towarzyszenia 

dziecku podczas zabiegów.  

b) W porze obchodów lekarskich wraz z dzieckiem przebywać w oddziale na sali 

chorych. 

c) Ograniczyć bagaż dziecka do niezbędnych, bezpiecznych przedmiotów. 

d) Przestrzegać zasad sanitarno-epidemiologicznych, a przez to ograniczyć ryzyko 

infekcji poprzez: 

 stosowanie zasad koniecznej izolacji (zapobieganie przemieszczaniu się 

przedmiotów, rzeczy, pościeli  między dziećmi w oddziale), 

 przebywanie w odrębnej, własnej sali, gdy konieczna jest izolacja dziecka, 

zgodnie z zaleceniami lekarza, 

 w sytuacji samodzielnego przewijania dziecka zgłosić zabrudzenie pościeli lub 

przewijaka, 

 dbanie o higienę rąk dziecka i własną, 

 utrzymywanie na bieżąco w czystości wszystkich przyniesionych 

przedmiotów. 

e) W uzgodnieniu z personelem medycznym podawać dziecku dodatkowy posiłek, 

który odnotuje tą  informację w dokumentacji medycznej oraz każdorazowo 

przechowywać posiłki w bezpiecznych pojemnikach zgodnie  

z obowiązującymi przepisami (w lodówce produkty żywnościowe należy opisać: 

imię i  nazwisko pacjenta, nr sali, data) w celu ograniczenia ryzyka zatrucia. 

f) Zadbać o organizację czasu wolnego dziecka przy zachowaniu wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. 

g) Niezwłocznie zgłosić personelowi medycznemu wszystkie zaobserwowane 

niepokojące objawy u dziecka. 

h) Zgłosić każdorazowo pielęgniarce wyjście poza oddział, opuszczenie oddziału. 

i) Zachowywać spokój i ciszę, nie trzaskać drzwiami, chodzić po oddziale  

w zamiennym obuwiu i bezwzględnie przestrzegać ciszy nocnej. 

5. Rodzice/opiekunowie nie powinni zakłócać procesu diagnostyczno-zabiegowego 

poprzez samodzielnie stosowanie zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych, 

dokonywanie zmian diety, niezgodnie z zaleceniami lekarza oraz: 

a) Wnosić na sale chorych zbędnych przedmiotów ograniczających możliwość 

utrzymania pomieszczeń w czystości. 

b) Stosować praktyk zwiększających zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne poprzez 

nieprzestrzeganie zasad sanitarno-higienicznych. 

c) Naruszać praw pozostałych pacjentów. 

d) Swoim zachowaniem stwarzać  zagrożenia dla dziecka m.in. poprzez: 

 pozostawienie dziecka w niezamkniętych, niezabezpieczonych łóżeczkach, 

 spożywanie gorących płynów w obecności dziecka, 

 przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów (nóż, nożyczki), 

 dokarmianie dziecka nie zgodnie z zaleceniami lekarza, 




