
Załącznik nr 5 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY RODZINY LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH  Z 
PERSONELEM 

 
 
 

                                                                           § 1. 

 
 
W razie uzasadnionej potrzeby stałej pielęgnacji pacjenta przez rodziców lub prawnego 

opiekuna konieczne jest uzyskanie zgody ordynatora danego oddziału. Obecność jednego  

z rodziców lub innej osoby bliskiej przy pacjencie zaspakaja jego potrzebę miłości, 

bezpieczeństwa oraz wymaga współpracy z personelem medycznym w staraniach o zdrowie  

pacjenta. 

 

 

                                                                          § 2. 

 

 

Rodzice lub inne osoby przebywające przy pacjencie w Oddziale proszone są o konieczne 

przestrzeganie następujących zasad: 

1. Każdy pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do opieki jednej osoby, najlepiej 

jak jest to członek bliskiej rodziny. 

2. Osoby przebywające przy pacjencie muszą być bezwzględnie zdrowe . 

3. W godzinach wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów diagnostycznych, leczniczych 

osoby przebywające przy pacjencie proszone są o opuszczenie sali. 

4. Osoby przebywające przy pacjencie obowiązane są o bezwzględne przestrzeganie 

czystości. 

5. Pacjent w szpitalu ma zapewnione posiłki (wg indywidualnych potrzeb pacjenta) 

Dlatego też przynoszenie dodatkowych produktów żywnościowych i dokarmianie 

pacjenta nie jest wskazane. 

                                                           

                                                                          § 3. 

 

 

Z uwagi na reżim sanitarny i przepisy BHP zabronione jest: 

 

1. korzystanie przez odwiedzających z rzeczy przeznaczonych dla pacjenta ( naczyń 

sztućców, kubków, ręczników, itp.). 



2. samodzielnego przygotowywania posiłków pacjentowi. 

3. spożywania posiłków na salach chorych. 

4. prosimy też: nie wchodzić do pomieszczeń służbowych, gabinetów zabiegowych i sal 

innych pacjentów. 

 

 

 

                                                                          § 4. 

 

 

Oczekujemy od osób opiekujących się pacjentem szczególnie: 

1. poświęcenia czasu i uwagi pacjentowi. 

2. nie okazywanie pacjentowi negatywnych emocji. 

3. spokojnego, kulturalnego zachowania się w oddziale oraz zrozumienia personelu i 

jego trudu w staraniach o zdrowie pacjentów. 

4. wyrażania gotowości do współpracy w pielęgnacji pacjenta ( zakres czynności 

pielęgnacyjnych powinien być zawsze uzgodniony z lekarzem i pielęgniarką). 

      najczęściej oczekujemy współudziału w: zabiegach higienicznych, karmieniu,                                                   

.     uspakajaniu pacjenta. Te czynności, ze względu na dobro pacjenta, powinna        

wykonywać osoba bliska pacjentowi. 

      5.   przekazywanie swoich spostrzeżeń dotyczących pacjenta lekarzowi leczącemu                                       

i pielęgniarce. 

 

                                                                          § 5. 

 

 

Informacje o leczeniu, rehabilitacji, badaniach i stanie zdrowia pacjenta udzielane są 

codziennie przez ordynatora oddziału i lekarza oddziału ( w sprawach pilnych przez lekarza 

dyżurnego). Informacje dotyczące pielęgnowania, żywienia i ogólnego samopoczucia 

pacjenta można uzyskać u pielęgniarki opiekującej się pacjentem lub pielęgniarki przełożonej. 

Dzięki wzajemnej współpracy i zrozumieniu, starania o zdrowie pacjenta staną się naszą 

wspólną troską. 

 
 
 
 
 
 
 


