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POROZUMIENIE DOTYCZĄCE TERAPII 

oddział II 

Szanowni Państwo! 

 

Etykieta pacjenta Zdecydowali się Państwo skorzystać z leczenia w naszej placówce - 
dziękujemy za okazane nam zaufanie! Niniejsze porozumienie 
dotyczące terapii na oddziale II obowiązuje uzupełniająco do umowy o 
leczenie zawartej między Pacjentem a Betriebsgemeinnützige GmbH 
(zwanym dalej Instytutem).  

Zasady poruszania się 

Do pomieszczeń personelu oraz pomieszczeń roboczych można wchodzić tylko w obecności 

pracownika. Wchodzenie do pokojów innych pacjentów jest dozwolone tylko na zaproszenie 

gospodarza. Zasadniczo mężczyznom zabrania się wchodzenia do pokojów zajmowanych przez 

kobiety. Możliwe jest ustanowienie dalszych ograniczeń poruszania się ze względów terapeutycznych. 

Są one związane z postępami terapii Pacjenta. 

Ograniczenia 

W ramach programu leczenia możliwe są wyjścia terapeutyczne. Podczas fazy odstawienia środka 

możliwość kontaktów zewnętrznych jest znacznie ograniczona. 

Na czas pobytu pacjenci oddają telefony komórkowe oraz urządzenia umożliwiające połączenie się z 

internetem. Podczas fazy odstawienia środka rozmowy telefoniczne są możliwe tylko w obecności 

personelu terapeutycznego. Po osiągnięciu gotowości do wyjść Pacjent otrzymuje swój telefon 

komórkowy w ustalonych godzinach oraz podczas wyjść. Zgoda na korzystanie z telefonu 

komórkowego może zostać cofnięta ze względów terapeutycznych. Kontakty listowne są możliwe od 

początku. Paczki i listy muszą być otwierane w obecności personelu terapeutycznego. 

W swoich pokojach oraz w pomieszczeniach wspólnych Pacjent może słuchać muzyki przez słuchawki 

z odtwarzacza mp3. Inne prywatne urządzenia do słuchania muzyki, radia (z budzikiem), telewizory, 

komputery, PlayStation itp. są zabronione. Urządzenie muzyczne i telewizory w pomieszczeniach 

wspólnych są udostępniane przez placówkę. 

Wizyty 

Wizyty są możliwe w porze wizyt i po uzgodnieniu z terapeutą. Dawni pacjenci mogą wejść na teren 

oddziału II tylko po uzgodnieniu terminu. Goście znajdujący się pod wpływem substancji 

psychoaktywnych nie mają wstępu na oddział. 

Stosunki i seksualność 

Stosunki partnerskie w obrębie grupy pacjentów mają ujemny wpływ na klimat terapii, odciągają 

uwagę od właściwych celów terapii i dlatego nie są zalecane z terapeutycznego punktu widzenia.  

 



 

 

Numer dokumentu: 201 
Numer wersji: 1.0 Data sporządzenia: 28.12.2018 Strona 2 z 2 
 

 

Przeciw kontaktom seksualnym między pacjentami przemawia ponadto ryzyko przenoszenia chorób 

zakaźnych (zapalenie wątroby, HIV, itp.). Kontakty seksualne bez zabezpieczenia przy posiadanej 

wiedzy o chorobie zakaźnej stanowią obrażenie ciała i tym samym są czynem zabronionym. 

Choroba 

Jeśli uczestnictwo pacjenta w programie terapeutycznym jest niemożliwe ze względu na chorobę, 

należy zgłosić to odpowiednio wcześnie personelowi medycznemu i pozostawać w swoim pokoju. 

Nakazy sądowe 

Pacjent sam ponosi odpowiedzialność za nakazy sądowe i sam musi zadbać o niezbędne zaświadczenia 

o terapii, które należy wysłać do odpowiednich instytucji. Pracownicy socjalni służą pomocą w tym 

zakresie. 

Substytucja 

Zwracamy uwagę, że o przyjęciu Pacjenta jest zawiadamiana jego apteka, lekarz urzędowy oraz lekarz 

zastępczy. Bieżące stałe zalecenie substytucji Pacjenta zostają niniejszym anulowane. 

Przechowywanie bagażu 

Po zakończeniu leczenia w Instytucie bagaż Pacjenta może być przechowywany przez maksymalnie 2 

dni robocze. Dłuższe przechowywane w indywidualnych przypadkach może zostać uzgodnione 

wyłącznie w formie pisemnej. Bagaż jest wtedy przechowywany maksymalnie przez 3 (trzy) miesiące a 

po tym czasie jest poddawany utylizacji. 

Napoje zawierają kofeinę i napoje energetyzujące 

Ze względów medycznych należy spożywać napoje zawierające kofeinę tylko w umiarkowanych 

ilościach. Napoje energetyzujące są zabronione. 

 

W celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień zwracamy uwagę, że składając podpis Pacjent zgadza 

się na przestrzeganie porozumienia dotyczącego terapii. 

 

 

 


