
ZARZĄDZENIE  Nr 43 /2004

z dnia 19 listopada 2004 roku 

Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 7/2003 z dnia 17 marca 2003 r. Dyrektora w sprawie          
                 wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego

    w Warcie.

                  Działając na podstawie art. 44 ust. 2 i 18a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku  o  zakładach
opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Społecznej  z dnia 18
listopada 2004 roku nr 13/2004.

zarządzam, co następuje:

§ 1

          W Regulaminie Porządkowym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie
stanowiącym załącznik  do zarządzenia Nr 7/2003 z dnia 17 marca 2003 roku Dyrektora w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Porządkowego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie
dokonuje się następujących zmian:

1)  § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
             ,,Integralną część regulaminu stanowią:
             - Karta Praw Pacjenta w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1,
             - zakresy czynności pracowników w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2,
             - Regulamin Pobytu pacjentów w Oddziale Leczenia Uzależnień w brzmieniu ustalonym
               w załączniku nr 3.            

2)  w § 28 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ,, 4. Szczegółowe zasady pobytu pacjentów w oddziale określa 
          ,,Regulamin Pobytu Pacjentów w Oddziale Leczenia Uzależnień” stanowiący załącznik nr 3 do        
          regulaminu.”

§ 2

1.   Regulamin Pobytu Pacjentów w Oddziale Leczenia Uzależnień, o którym mowa w § 1 stanowi 
      załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2.   Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników

z treścią załącznika.
3.  Zobowiązuję ordynatorów, kierowników oddziałów oraz przełożoną pielęgniarek do informowania

pacjentów o organizacji i procesie udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 3
  Do Regulaminu Porządkowego
 Wojewódzkiego Szpitala
 Psychiatrycznego w Warcie

REGULAMIN  POBYTU  PACJENTÓW

W  ODDZIALE  LECZENIA  UZALEŻNIEŃ

WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  PSYCHIATRYCZNEGO

W  WARCIE
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        Oddział Leczenia Uzależnień ma charakter oddziału zamkniętego.

                 Pacjenci przed przyjęciem do leczenia zobowiązani są do załatwienia

              wszelkich spraw osobistych, zanim rozpoczną realizację programu

                 terapii trwającą  od 4  do  6 tygodni.

                 Pacjenci kierowani są na leczenie do oddziału w stanie trzeźwości.

I.    W zakresie spraw porządkowych pacjenci:

1. Przy przyjęciu do oddziału, deponują na czas pobytu posiadane przy sobie leki             

i telefon komórkowy w depozycie szpitalnym.

2. Przyjmują leki zaordynowane przez lekarza oddziału lub lekarza dyżurnego Szpitala.

3. Mogą palić tytoń w miejscach do tego wyznaczonych.

4. Przyjmują rodziny i osoby bliskie w miejscach do tego wyznaczonych i w czasie nie 

kolidującym z grafikiem zajęć w oddziale.

5. Realizują trening umiejętności społecznych, przestrzegając w sposób wskazany przez 

personel:

-  zasad utrzymywania porządku, czystości w oddziale i jego otoczeniu zewnętrznym oraz  pomocy w 
jego utrzymywaniu,

-  zasad higieny osobistej,

-  pomagania przy transporcie posiłków do oddziału.

6.  Przebywają wyłącznie w oddziale, a na zewnątrz w jego najbliższym otoczeniu.

7.  Dokonują zakupów na terenie budynku, w kawiarence, sklepie.

     W uzasadnionych przypadkach zakupów, poza terenem Szpitala, dokonuje    

     upoważniony pracownik.

8.  Mogą opuszczać oddział wyłącznie po otrzymaniu przepustki w dyżurce pielęgniarek.

W sytuacjach losowych i życiowo ważnych, przepustki poza teren Szpitala udzielić 

może kierownik oddziału.

      9.  Od godziny  2200  do godziny  600  przestrzegają ciszy nocnej.
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II.  W zakresie wykonywania programu terapeutycznego pacjenci:



1. Utrzymują abstynencję od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

2. Uczestniczą we wszystkich zajęciach stanowiących ofertę terapeutyczną oddziału 

zgodnie z obowiązującym grafikiem i w spotkaniach AA, oraz innych 

zorganizowanych w oddziale.

3. Terminowo wykonują zadania zarówno wynikające z programu terapeutycznego jak    

i indywidualne zalecenia terapeuty i psychologa.

4. Przestrzegają  poufności w zakresie komunikacji indywidualnej i grupowej.

5. Informują rodzinę o konieczności współpracy w programie zachowania abstynencji 

chorego.

6. Biorą udział w zebraniach społeczności pacjentów.

7. Biorą udział w treningu umiejętności społecznych, w tym związanych z utrzymaniem 

porządku w oddziale.

8. Każdorazowo wyrażają zgodę na poddanie się kontroli stanu abstynencji od alkoholu, 

a w razie potrzeby i od innych substancji psychoaktywnych.

III.  Następstwa dyscyplinarne dotyczące naruszania spraw porządkowych Regulaminu.

1. Wypisanie z oddziału następuje każdorazowo, gdy pacjent:

a)   naruszył zasadę przestrzegania abstynencji od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

b)   naruszył zasady abstynencji seksualnej w oddziale lub na terenie  Szpitala,

c)   trzykrotnie naruszył inne warunki programu terapeutycznego lub sprawy 

                  porządkowe.
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