
OBOWIĄZKI PACJENTA W UNIWERSYTECKIM CENTRUM KLINICZNYM 

 

1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w Uniwersyteckim Centrum 

Klinicznym  oraz przepisów prawnych. 

 

2. Pacjent ma obowiązek stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu 

medycznego. 

 

3. Pacjent ma obowiązek: 

a) stosować się do zaleconej diety, 

b) noszenia znaków identyfikacyjnych, w które został zaopatrzony przy przyjęciu, 

c) przestrzegać zasad higieny osobistej, 

d) odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu UCK, 

e) przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-

pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków, 

f) przestrzeganie rozkładu dnia podczas pobytu w klinice/oddziale/zakładzie zapisanych  

w regulaminie, 

g) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00, 

h) w porze ciszy nocnej przebywać na oddziale, 

i) każdorazowo zgłaszać pielęgniarce zamiar opuszczenia kliniki (np. w celu dokonania zakupów  

w punktach sprzedażowych), 

j) przestrzegać zakazu samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych przeznaczonych do 

użytku służbowego, 

k) stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym, 

l) przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, 

elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych, 

m) szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty 

poniesione przez Szpital), 

n) zachować ład i porządek w miejscach będących w dyspozycji Pana/Pani (np. szafkach) oraz  

w bezpośrednim otoczeniu, 

o) przestrzegać zasad korzystania z urządzeń i pomieszczeń oddanych do dyspozycji Pacjenta, a 

także aparatury medycznej (pamiętaj, że służy on wielu chorym!), 

p) przestrzegać zakazu obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, 

substancji psychotropowych i innych podobnie działających - ponadto Pacjent ma obowiązek 

informować lekarza o przyjmowaniu takich leków, wnoszenia i spożywania napojów 

alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych, 

q) niewnoszenia na teren Szpitala i nieprzechowywania materiałów i substancji niebezpiecznych                                    

w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu, 

r) przestrzegać zakazu przyprowadzania zwierząt domowych, 

s) bezwzględnego zakazu dostarczania innym pacjentom alkoholu/narkotyków/innych środków 

odurzających/substancji psychotropowych/wszelkich substancji podobnie działających/leków 

bądź innych środków medycznych.  

 

4. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach 

niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. W przypadku, gdy Pacjent 



posiada własne leki, zobowiązany jest, po konsultacji z lekarzem, do przekazania ich pielęgniarce. Przy 

wypisie leki są oddawane właścicielowi. 

 

5. Pacjent lub jego opiekun prawny winien udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub 

pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielania nieprawdziwej informacji, co do istoty 

spraw dotyczących zdrowia pacjenta.  

 

6. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych powinno 

się odbywać w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej.  

Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstawania zakłóceń w jej funkcjonowaniu 

Dyrektor UCK może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania  

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

 

7. Pacjenci, którzy nie decydują się na oddanie do depozytu rzeczy wartościowych, zobowiązani są do 

właściwego ich zabezpieczenia.  

 

8. Za rzeczy wartościowe, które Pan/Pani nie oddał/nie oddała do depozytu personel szpitalny nie 

bierze odpowiedzialności! 

 

9. W przypadku niezastosowania się do ww. zapisów lub zachowania sprzecznego  

z przepisami prawa i niedostosowania się do poleceń personelu medycznego lekarz Oddziału 

Klinicznego UCK lub inna upoważniona osoba ma prawo zawiadomić ochronę, ewentualnie Policję. Gdy 

Pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a 

nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może 

spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia( albo życia, zdrowia) innych 

osób, następuje wypisanie Pacjenta ze Szpitala. 

 

10.  Dyrektor Naczelny na wniosek właściwego lekarza prowadzącego może podjąć decyzję 

o dyscyplinarnym wypisaniu ze Szpitala, w przypadku rażącego naruszenia przez Pacjenta Regulaminu 

Organizacyjnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. 


