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                            REGULAMIN  PORZĄDKOWY            

1. Pacjenci przyjmowani są do ośrodka na podstawie imiennego skierowania wydanego przez ZUS wraz z 
obowiązującą dokumentacją medyczną, aktualnym dowodem ubezpieczenia zdrowotnego i dokumentem 
potwierdzającym tożsamość. Pacjenci samofinansujący pobyt w ośrodku przyjmowani są po dokonaniu 
rezerwacji miejsca lub bez rezerwacji, w miarę dostępności miejsc. 

2. Przyjęcie Pacjenta odbywa się w recepcji ośrodka. 
3. Po dopełnieniu formalności Pacjentowi zostaje przydzielone miejsce w pokoju. 
4. W godzinach 22.oo  –  6.oo  obowiązuje cisza nocna. 
5. Pacjenci są zobowiązani powrócić do ośrodka do godziny 22.oo, z zastrzeżeniem zachowania ciszy nocnej. 
6. W godzinach 22.oo – 23.oo dokonywany jest obchód przez personel medyczny. Pokoje w tym czasie powinny 

być otwarte. 
7. Pacjent zobowiązany jest zgłosić się na badanie lekarskie w wyznaczonym gabinecie i o określonym  czasie. 
8. Rodzaj i parametry zabiegów dla Pacjenta ustala w karcie zabiegowej wyłącznie lekarz. 
9. Poddawanie się jakimkolwiek innym zabiegom lub przyjmowanie leków bez zezwolenia lekarza jest 

zabronione. 
10. Pacjent wykorzystuje zalecone zabiegi. Wszelkie niedyspozycje uniemożliwiające pobranie zabiegu należy 

zgłaszać do pielęgniarki dyżurnej lub lekarza. 
11. Spóźnienie na zabieg spowoduje utratę prawa do jego pobrania. W usprawiedliwionych przypadkach w miarę 

możliwości zabieg będzie wyznaczony w innym terminie. 
12. Przez cały okres pobytu Pacjent sam zabezpiecza sobie stale przyjmowane leki. W wypadku nagłego 

zachorowania ośrodek zapewnia leki pierwszej potrzeby. Pozostałe leki przepisane przez lekarza Pacjent jest 
zobowiązany wykupić we własnym zakresie. 

13. W czasie trwania turnusu Pacjent w uzasadnionych przypadkach może otrzymać przepustkę. Zgodę na 
przepustkę  może wydać tylko lekarz. 

14. W pokojach zabronione jest używanie wszelkiego sprzętu nie stanowiącego wyposażenia pokoju np.: grzałek, 
kuchenek, czajników, grzejników, żelazek itp. 

15. W pokojach zabronione jest przechowywanie żywności.  
16. Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody w mieniu ośrodka. 
17. W ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz: 

• Picia alkoholu, 
• Zażywania środków odurzających, 
• Palenia tytoniu, 
• Uprawiania gier hazardowych, 
• Organizowania zbiórek pieniężnych, 
• Odwiedzania się w pokojach bez zgody współmieszkańców. 

18. W przypadku niezastosowania się do zakazu  palenia tytoniu Pacjent ponosi koszty deodoryzacji 
pomieszczenia w wysokości 200 zł./ jeden zabieg. 

19. Opuszczając pokój Pacjent jest obowiązany: sprawdzić zamknięcie kranów, wyłączyć światło, zamknąć okna 
i drzwi. 
Ze względu na bezpieczeństwo po zamknięciu pokoju na noc, nie należy zostawiać klucza w zamku drzwi. 

20. Wobec Pacjenta, który  w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla otoczenia narusza regulamin 
ośrodka Zarząd podejmuje decyzje o przedterminowym wypisie, o czym niezwłocznie zawiadamia ZUS. 

21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i pieniądze nie złożone do depozytu. 


