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REGULAMIN ODWIEDZIN 
 

Należy pamiętać, że Szpital to miejsce gdzie przebywają ludzie chorzy, wymagający spokoju i ciszy i te 

potrzeby trzeba bezwzględnie uszanować. Należy zastosować się do zasad określonych w regulaminie 

dla dobra własnego i pacjentów, których odwiedzamy. Wszelkie wątpliwości warto konsultować z 

personelem medycznym. 
 

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie przez wszystkie dni tygodnia. 

2. Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby w miarę możliwości nie odwiedzać chorych w  

godzinach rannych - proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe. 

3. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za 

ich zachowanie i bezpieczeństwo. 

4. Odwiedziny w Szpitalu, odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta 

na odwiedziny, informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić każdorazowo ustnie Pielęgniarce / 

Położnej Oddziałowej bądź Pielęgniarce/Położnej Dyżurnej. 

5. Aby nie obciążać odwiedzinami chorego i  pacjentów leżących w tej samej sali zalecamy dostosowanie 

liczby osób odwiedzających.  

6. Nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną oraz osobom znajdującym się w stanie 

nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. 

7. Osoby odwiedzające zobowiązane są do: 
a)  zapoznania się z regulaminem odwiedzin  i jego przestrzegania  

b)  zostawienia w szatni wierzchnich okryć w okresie od 1 października do 1 maja 

c)  zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu 

d)  podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego 

e)  poszanowania mienia szpitala 

f)  zachowania czystości i porządku. 

g)  przestrzegania reżimu sanitarno - epidemiologicznego  

h) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 2200 - 6 00. 

8. Osobom odwiedzającym zabrania się: 
a) dostarczania chorym napojów alkoholowych, środków odurzających 

b) przynoszenia i przekazywania pacjentom leków bez zgody i wiedzy lekarza 

c) pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza leczącego 

d) siadania, leżenia na łóżkach Pacjentów ze względów sanitarno-epidemiologicznych 

e) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających. 

f) posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej. 

g) zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne 

h) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji 

i) wprowadzania zwierząt 

j) przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu 

innym chorym 

k) wchodzenia do  innych sal chorych 

l) filmowania i fotografowania osób przebywających na oddziale. 

9. Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu szpitala nie 

będą wpuszczane na teren szpitala, bądź mogą być wydalone. 

10. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Dziecięcej – biorąc pod uwagę jego specyfikę – prosimy o powiadomienie lekarza  o odwiedzinach.  

11. W przypadku sal o tzw. wzmożonym nadzorze odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po 

poinformowaniu personelu medycznego.   

12. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów ze 

względu na wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego.  
 

ZATWIERDZIŁ; dn. 29.06.2017r. 

Dyrektor 


