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Regulamin sporządzono w oparciu o Ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta 

(Dz.U. z 2010 poz. 159, ze zmianami) - ustawa dostępna w Placówce. 

PRAWA PODOPIECZNEGO 

1. Podopieczny ma prawo do opieki udzielanej przez personel z należytą 
starannością, zgodnie obowiązującymi przepisami i standardami, 
poszanowaniem jego godności osobistej, wolności, intymności i poczucia 
bezpieczeństwa, bez względu na jego płeć, narodowość, rasę, światopogląd. 
Osoby sprawujące opiekę kierują się zasadami etyki zawodowej.  

2. Każdy podopieczny ma prawo zgłaszania Kierownikowi Placówki i Prezesowi 
Zarządu Stowarzyszenia uwag, wniosków i skargi dotyczących przebiegu opieki 
i funkcjonowania Placówki. 

3. Podopieczny ma prawo do korzystania z depozytu przedmiotów wartościowych, 
co oznacza, że Placówka nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe 
pozostawione w pokojach. 

4. Podopieczny oraz jego opiekunowie prawni/faktyczni, osoby bliskie, mają prawo 
do udziału w planowaniu opieki nad nim oraz do zgłaszania kierownikowi 
i lekarzowi swoich oczekiwań. 

5. Podopieczny przy przyjęciu do Ośrodka wskazuje na piśmie osobę, która ma 
prawo do informowania się o jego stanie zdrowia i wglądu do dokumentacji 
medycznej. 

6. Osoba odwiedzająca może sprawować dodatkową opiekę nad podopiecznym, 
jeżeli nie spowoduje to zakłócenia w udzielaniu świadczeń innym podopiecznym 
i zostanie uzgodnione z kierownikiem Ośrodka. 

ZASADY ODWIEDZIN 

1. Odwiedziny podopiecznych w Ośrodku Rehabilitacyjno - Opiekuńczym 
„DAR SERCA” w Czerninie odbywają się codziennie, w godzinach od 14:00 do 
18:00. 

2. W szczególnych przypadkach za zgodą kierownika Ośrodka odwiedziny mogą 
odbywać się w innych godzinach. 

3. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie zagrożeń epidemicznych lub 
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, w szczególności 
w sytuacjach powodujący duży stres, skutkujących pogorszeniem stanu zdrowia, 
placówka może wprowadzić zakaz lub ograniczenie odwiedzin. 

4. Na życzenie podopiecznego prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub 
zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych. 

5. Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać podopiecznych tylko w towarzystwie osoby 
dorosłej.  

6. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do poinformowania Punktu 
Informacyjnego o wejściu na teren budynku Ośrodka oraz o wyjściu. Fakt ten 
zapisuje w zeszycie odwiedzin osoba z personelu, a podpisuje osoba 
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odwiedzająca. Do zeszytu odwiedzin wpisywane są również osoby towarzyszące 
osobom odwiedzającym. 

7. Osoba towarzysząca osobie odwiedzającej, która nie uczestniczy 
w odwiedzinach, a pozostaje na terenie budynku, zobowiązana jest oczekiwać 
we wskazanym przez personel miejscu. 

8. Osoba przychodząca do Ośrodka ze zwierzęciem, na życzenie podopiecznego, 
może przebywać z nim na terenie Ośrodka tylko za zgodą kierownika i we 
wskazanym miejscu. 

9. Osoby odwiedzające oraz osoby towarzyszące osobom odwiedzającym, 
zobowiązane są do poszanowania praw innych pacjentów, w tym 
w szczególności prawa do intymności, spokoju i niezakłóconego korzystania ze 
świadczeń. 

10. Odwiedziny odbywają się w świetlicy, w ogrodzie wokół budynku lub 
w uzasadnionych przypadkach w sali podopiecznego (np. gdy podopieczny 
przebywa w łóżku ze względu na stan zdrowia). Zabrania się wyprowadzania 
podopiecznego poza obręb terenu Ośrodka, bez zgody osoby odpowiedzialnej 
spośród personelu. 

11. Liczba odwiedzających jednorazowo jest ograniczona do 2 osób. 
W uzasadnionych przypadkach kierownik lub upoważniona przez niego osoba 
może wydać zgodę na odwiedziny większej liczbie osób. 

12. Zakazuje się odwiedzin osobom: 
a) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 
b) wykazujących objawy infekcji wirusowej, 
c) dotkniętych chorobą zakaźną. 

13. Osoby odwiedzające są obowiązane: 
a) zapoznać się z niniejszym regulaminem i go przestrzegać, 
b) szanować mienie Ośrodka, 
c) odnosić się z szacunkiem do innych podopiecznych i personelu, nie 

zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu, 
d) zachować czystość w pomieszczeniach, w których odbywają się 

odwiedziny, 
e) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00 - 6:00, 
f) podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu 

Ośrodka. 
14. Osobom odwiedzającym zabrania się: 

a) przebywania w salach podopiecznych w trakcie obchodów lekarskich lub 
podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych, 

b) przynoszenia i przekazywania podopiecznym leków bez zgody i wiedzy 
lekarza/kierownika, 

c) dostarczania podopiecznemu alkoholu, tytoniu, środków odurzających 
oraz artykułów spożywczych zabronionych przez lekarza/kierownika, 

d) siadania na łóżkach podopiecznych, 
e) uprawiania gier hazardowych, 
f) prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby 

wprowadzić podopiecznego w stan niepokoju, 
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g) zachowania naruszającego dobre obyczaje i normy moralne, 
h) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji, 
i) chodzenia po salach, w których przebywają podopieczni, innych niż ta, na 

której znajduje się odwiedzana osoba, 
j) filmowania i fotografowania osób przebywających w Ośrodku, 
k) palenia tytoniu, picia alkoholu i stosowania środków odurzających na 

terenie Ośrodka (budynku i terenu przyległego). 
15. Osoby odwiedzające podopiecznych, które nie stosują się do postanowień 

niniejszego Regulaminu mogą zostać wydalone poza obręb Ośrodka 
i pozbawione prawa do odwiedzin. 
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