
REGULAMIN ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII OIT 2 

Kierownik Kliniki 
dr n. med. Małgorzata Mikaszewska – 

Sokolewicz 

budynek D,  

piętro -Wysoki 

Parter 

Kierownik Oddziału lek. Elżbieta Pietraszek 

budynek D,  

I piętro,  

Pokój nr 11 

Pielęgniarka 

Oddziałowa 
mgr Ewa Jęziołowska 

budynek D,  

I piętro,  

Pokój nr 10 

Lekarz dyżurny tel.: (22) 815 13 41, (22) 815 77 25 

budynek D, 

I piętro, 

Pokój nr 12 

Sekretariat 

Godziny pracy: 8:00- 15:35, 

tel.: (22) 815 13 42, fax: (22) 815 13 43,  

adres email: oit2@ipczd.pl 

budynek D, 

I piętro 

Pokój nr 16 

ZASADY POBYTU PACJENTA W ODDZIALE  

1. Pacjentów mogą odwiedzać ich rodzice/ opiekunowie prawni, zapraszamy w godzinach 

12:30 -17:00 oraz 19:00-22:00; 

2. Pacjenci przebywający w Oddziale oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek 

stosowania się do zaleceń personelu medycznego; 

3. Przed wejściem na teren Oddziału należy umyć i odkazić ręce; 

4. Zabrania się przyjmowania przez pacjentów leków innych niż zleconych przez lekarza, 

a także spożywania artykułów spożywczych bez wiedzy i zgody lekarza prowadzącego 

i pielęgniarki dyżurnej; 

5. Pacjent zobowiązany jest do: 

• Przestrzegania przyjętego w Oddziale godzinowego rozkładu dnia, 

• Poszanowania mienia szpitala oraz innych pacjentów, 

• Stosowania się do obowiązującego na terenie całego szpitala zakazu palenia 

tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających; 

6. Pacjent nie ma prawa fotografować, filmować, nagrywać audio lub video innych pacjentów 

oraz członków personelu szpitala bez ich pisemnej zgody. 

7. Zabrania się zmieniania ustawień urządzeń szpitalnych w tym aparatury i sprzętu 

medycznego, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i grzewczej. 

8. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno używać w pomieszczeniach Oddziału urządzeń 

elektrycznych typu czajniki, grzałki, żelazka itp. 

9. Personel Oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pacjentów, rodziców 

i/lub opiekunów. 

                                                                                                                                        

ZASADY POBYTU RODZICÓW /OPIEKUNÓW PACJENTA W ODDZIALE 

 

1. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo do pobytu przy chorym dziecku w oddziale  

w godzinach 12:00-17.00 oraz 19:00 – 22:00, za zgodą personelu medycznego. 

2. Zobowiązujemy osoby odwiedzające do korzystania z szatni, w holu głównym, w celu 

pozostawienia okrycia wierzchniego oraz bagażu. 

3. Rodzic/opiekun prawny dziecka przebywający w Oddziale zobowiązane są do: 

• utrzymania porządku, 

• dbania o własną higienę,  

• stosowania się do zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków 

odurzających. 

4. Rodzic/opiekun prawny w czasie pobytu przy dziecku może wykonywać proste czynności 

pielęgnacyjne, po uzgodnieniu z pielęgniarką/rzem zajmującą/ym się dzieckiem. 

5. Rodzic/opiekun pacjenta nie może fotografować, filmować, nagrywać audio lub video 

innych pacjentów oraz członków personelu szpitala bez ich pisemnej zgody. 

6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zabezpieczenia blokady i barierki łóżka pacjenta 

gdy oddalają się od dziecka. 

7. Korzystanie z telefonów komórkowych przy stanowisku pacjenta jest zabronione. 
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8. Zabrania się używania na salach czajników elektrycznych, spożywania posiłków i picia 

napojów. 

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTA W ODDZIALE 

1. Dziecko przebywające w Oddziale można odwiedzać codziennie w godzinach 12:30-17.00 

oraz 19:00 – 22:00; 

2. Przed wejściem do oddziału, w śluzie, należy umyć i zdezynfekować ręce; 

3. Jednoczasowo na sali z dzieckiem może przebywać jeden rodzic/ opiekun; 

4. Informacji o stanie zdrowia dziecka udziela lekarz, a informacji dotyczących pielęgnacji 

udziela pielęgniarka; 

5. W trakcie obchodu lekarskiego, przyjęcia pacjenta do oddziału lub wykonywania procedur 

medycznych rodzice/ opiekunowie dziecka zostaną poproszeni o opuszczenie oddziału; 

6. Rodzicom/ opiekunom zabrania się podawania dziecku leków, artykułów spożywczych, 

napojów bez wiedzy i zgody lekarza prowadzącego i pielęgniarki dyżurnej; 

7. Obecność infekcji u osoby odwiedzającej (katar, grypa, opryszczka, biegunka, zakażenia 

skórne itp.) stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do odwiedzin; 

8. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo 

zdrowotne pacjentów, prawo do odwiedzin i sprawowania dodatkowej opieki 

pielęgnacyjnej w oddziale, może być czasowo ograniczone  

9. Ze względów epidemiologicznych, zaleca się unikanie odwiedzin przez dzieci poniżej 

7 roku życia. 

TELEFONY KONTAKTOWE 

 

1. Sekretariat tel.: (22) 815 13 42 

2. lekarz dyżurny: (22) 815 13 41;  (22) 815 77 25 

……………………………………………………………………………… 

Podpis Kierownika Kliniki 

……………………………………………………………………………… 

Zatwierdzenie Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych  

 

 


