Regulamin Oddziału Dziennego
Pobyt w Oddziale jest dobrowolny. To ty, wraz z rodzicami decydujesz o tym, że chcesz tu być
i chcesz uzyskać pomoc w radzeniu sobie z problemami. Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie lub
kontynuowanie leczenia w oddziale dziennym, musisz przyjąć konieczne zobowiązania. Rodzice też mają
swoje zobowiązania.
Pobyt w oddziale rozpoczyna okres adaptacyjny trwający około miesiąca. Czas ten określamy jako okres
próbny, który pozwoli nam na decyzje o zasadności dalszego pobytu w oddziale.

Zobowiązania pacjenta
1 Do oddziału przychodzisz codziennie i korzystasz z zajęć według planu podanego na początku roku
szkolnego.
2 Dojeżdżasz systematycznie, nie spóźniasz się. Przy pogorszeniu samopoczucia lub chorobie
somatycznej niezwłocznie powiadamiasz personel oddziału (tel 224682422
lub rodzice
(opiekunowie))
3 Punktualnie uczestniczysz w zajęciach terapeutycznych grupowych i indywidualnych zgodnie
z ustalonym programem terapeutycznym (ustalonym z lekarzem prowadzącym i psychologiem
prowadzącym). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
4 Będąc pacjentem Oddziału obowiązkowo uczęszczasz do szkoły, na lekcje.
5 Zlecone leki przyjmujesz w dyżurce lub w domu pod kontrolą rodziców.
6 Pamiętaj, że metodą rozwiązania konfliktów jest rozmowa i mediacje z poszanowaniem godności
innych osób a nie agresja. Nie wyrażamy zgody na zachowanie agresywne (fizyczne i psychiczne)
oraz autoagresywne (samookaleczanie się). Zachowanie agresywne wobec personelu oddziału,
innego pacjenta, czy mienia szpitala może skutkować urlopowaniem, a w szczególnych przypadkach
wypisem z oddziału.
7 Telefon komórkowy oddajesz do depozytu Pani Pielęgniarce w dyżurce po przyjściu do Oddziału
o godz. 8, a odbierasz przed wyjściem z Oddziału. Kontakt z rodzicami w razie potrzeby jest
możliwy przez telefon służbowy w dyżurce.
8 Posiłki (także przynoszone z domu) spożywasz w ustalonych porach, wyłącznie w wyznaczonym do
tego miejscu.
W Oddziale nie możesz:
- oddalać się od grupy bez ustalenia z opiekunem
- stosować agresji
- robić zdjęć, filmów i nagrań audio
- spożywać alkoholu (także poza oddziałem)
- palić papierosów, zażywać narkotyków, dopalaczy, leków niezleconych przez lekarza, napojów
energetycznych
- przynosić urządzeń elektronicznych i niebezpiecznych narzędzi
- przekraczać granic (w tym psychologicznych) innych
Rażące wykroczenia to:
- agresja fizyczna,
- agresja planowana,
- kradzież,
- zmawianie się przeciwko innym pacjentom, w celu przekroczenia ich granic (agresja fizyczna, mobing),
- informacje o stosowaniu agresji fizycznej wobec innych poza oddziałem.

Zobowiązania rodziców (opiekunów)
1 Ponieważ dziecko przebywa na dziennym oddziale szpitalnym rodzic zobowiązany jest do realizacji
zaleceń lekarskich i terapeutycznych. Leczenie obejmuje farmakoterapię, rozmowy
psychoterapeutyczne indywidualne i grupowe, spotkania terapeutyczne rodzin, spotkania
psychoedukacyjne rodziców.
2 W razie nieobecności rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do natychmiastowego
powiadomienia oddziału. Nadmierne nieobecności uniemożliwiają skorzystanie z oferty
terapeutycznej oddziału w pełni, co może wpłynąć na decyzję zespołu terapeutycznego
o zakończeniu hospitalizacji.
Niezbędne jest okazanie zaświadczenia lekarskiego w przypadku nieobecności. Pogorszenie stanu
psychicznego nie zwalnia z przychodzenia na oddział.
Powyżej 5 dni nieobecności pod rząd, bez powiadomienia oddziału wiąże się z wypisem.

3 W razie zaobserwowania jakichkolwiek objawów choroby dziecka (podwyższona temperatura,
kaszel, zaburzenia przewodu pokarmowego) rodzic (opiekun) niezwłocznie kontaktuje się
z dyżurką.
4 W związku z zakazem używania komórek w oddziale prosimy o kontakt z dzieckiem za
pośrednictwem dyżurki pielęgniarskiej.
5 W czasie ferii zimowych dziecko ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach przez 1 wyznaczony
wcześniej tydzień.
6 Zajęcia w roku szkolnym i pobyt pacjenta trwają do 7 dni po zakończeniu roku szkolnego.
•

Za wartościowe przedmioty posiadane przez pacjentów o ile nie zostaną zdeponowane, personel nie
odpowiada.

•

Niestosowanie się do regulaminu skutkuje oceną podzespołu terapeutycznego czy dalszy pobyt w
oddziale jest zasadny.

•

Rażące naruszenie regulaminu nawet jednorazowe upoważnia do wypisu z Oddziału . Decyzję
podejmuje zespół terapeutyczny, zatwierdza ją Kierownik Oddziału.

•

Urlopowanie – w sytuacji agresji bezpośredniej. Każda sytuacja jest indywidualnie rozpatrywana.

Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu.

Podpis pacjenta

Data: …………………………..
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