
 
 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 oddziel dziennym, musisz przyjąć konieczne zobowiązania. Rodzice też mają swoje 
zobowiązania. 
 

Zobowiązania pacjenta 
 

1. Do oddziału przychodzisz codziennie na godz. 7:00 od poniedziałku do piątku do godz. 15:35 
 

2. Dojeżdżasz systematycznie, nie spóźniasz się. Nawet przy pogorszeniu samopoczucia lub chorobie 
somatycznej przyjeżdżasz do Oddziału by tu uzyskać pomoc. W sytuacji, która powoduje konieczność 
pozostania w domu niezwłocznie powiadamiasz personel oddziału (tel. 22 468 24 22) 
 

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 i na odrabianie lekcji 
 
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) 

 
7. Telefon komórkowy oddajesz do depozytu Pani Pielęgniarce w dyżurce po przyjściu do Oddziału o 

godz. 7:00 a odbierasz przed wyjściem z Oddziału o godz. 15:35. 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 stołówce 
 
9. Zmieniasz obuwie. 
 



Zakazy 
W Oddziale zabronione jest: 
 

1. oddalenie się od grupy bez ustalenia z opiekunem 

2. stosowanie agresji 

3. robienie zdjęć, filmów i nagrań audio 

4. spożywanie alkoholu (także poza oddziałem) 

5. wnoszenie i palenie papierosów, narkotyków, dopalaczy, leków, niebezpiecznych narzędzi 

6. przynoszenie urządzeń elektronicznych 

7. podejmowanie zachowań o charakterze seksualnym (obowiązuje tzw. „odległość szkolna”) 

 

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

• W Oddziale obowiązuje system upomnień i wyróżnień. Za przekroczenie regulaminu obowiązuje 
upomnienie. Za zachowanie pozytywne pacjent otrzymuje wyróżnienie. 

• Rażące naruszenie regulaminu nawet jednorazowe upoważnia do wypisu z Oddziału(zgodnie z art. 
22.1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).Decyzję podejmuje zespół terapeutyczny, 
zatwierdza ją Kierownik Oddziału. 

 
 

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 22 468 24 22. 

 
3. W razie choroby dziecka rodzic (opiekun) niezwłocznie kontaktuje się z lekarzem oddziału, który 

decyduje o przepustce w zależności od aktualnego stanu pacjenta. 
 
4. W związku z zakazem używania komórek w oddziale prosimy o kontakt z dzieckiem za 

pośrednictwem dyżurki pielęgniarskiej. 
 
5. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach z Kierownikiem Oddziału. 
 
 
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu. 
 

…………………………………………………… 
Data:                                                         Podpis pacjenta 
      

  


