REGULAMIN ODDZIAŁU DZIENNEGO

1.

Do Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza
prowadzącego lub lekarza psychiatry. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie aktualnych wyników prób wątrobowych: ALT, AST
GGTP, OB., bilirubina całkowita, ALP.

2.

Przyjęcia do oddziału odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 8.00.

3.

Cykl terapeutyczny w Oddziale Dziennym obejmuje 40 dni roboczych.

4.

Na zajęcia terapeutyczne Pacjenci zgłaszają się trzeźwi, codziennie punktualnie o 8.00 rano.

5.

Zajęcia trwają do godziny 14.00, z dwiema przerwami przewidzianymi w harmonogramie.

6.

Pacjenci zobowiązani są dbać o higienę osobistą i czysty ubiór.

7.

W czasie realizacji programu terapeutycznego Pacjent zobowiązany jest do zachowania całkowitej abstynencji od wszelkich
środków psychoaktywnych.

8.

Każdy dzień terapii rozpoczyna się od procedur medycznych, takich, jak: pomiar ciśnienia, badanie alkomatem, w razie potrzeby badanie narkotestem, wydawanie leków.

9.

Pacjent zobowiązany jest poinformować oddziałowego lekarza psychiatrę o diecie, przebytych poważnych chorobach, urazach i
schorzeniach przewlekłych podczas pierwszej wizyty.

10. W trakcie pobytu na Oddziale Pacjent może przyjmować tylko i wyłącznie leki zalecone przez lekarza oddziałowego. O innych
zaleconych lekach należy poinformować lekarza.
11. Obecność na WSZYSTKICH przewidzianych programem terapeutycznym zajęciach jest obowiązkowa.
12. Wszystkie zadania terapeutyczne należy wykonywać starannie i terminowo.
13. Pacjenci uczestniczą także w spotkaniach indywidualnych z terapeutą w godzinach pracy Oddziału.
14. W czasie objętym harmonogramem zajęć Pacjenci nie mogą opuszczać terenu ośrodka.
15. Z obecności na zajęciach, w wyjątkowych przypadkach może zwolnić tylko terapeuta prowadzący.
16. Nieusprawiedliwiona nieobecność lub złamanie abstynencji są równoznaczne z wypisem z Oddziału.
17. Na czas terapii na Oddziale Pacjent może uzyskać zwolnienie lekarskie.
18. Każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć Pacjenci WYŁĄCZAJĄ telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne (tablety itp.)
19. Do Oddziału nie należy przynosić żadnych wartościowych przedmiotów ani większych kwot pieniędzy.
20. Za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka CM Unimed nie ponosi odpowiedzialności.
21. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zachowania tajemnicy terapii – nie ujawnia informacji o innych Pacjentach poza terapią.
22. W trakcie terapii obowiązuje zakaz kontaktów towarzyskich, intymnych i biznesowych pomiędzy Pacjentami.
23. Na zajęciach obowiązuje zakaz jedzenia i żucia gum.
24. Konsumpcja odbywa się w czasie przerw, wyłącznie w przeznaczonym do tego pomieszczeniu.
25. Obiad wydawany jest codziennie o godzinie 11.20. Jest to jedyny posiłek gwarantowany przez CM Unimed.
26. Pacjenci zobowiązani są do zachowania czystości i porządku na terenie Oddziału i całego ośrodka.
27. Pisemna zgoda na przestrzeganie regulaminu jest warunkiem przyjęcia do ośrodka.
28. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z wypisaniem z Oddziału.

