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REGULAMIN ODWIEDZIN 

§ 1 

1. W oddziałach szpitalnych odwiedziny chorych mogą odbywać się codziennie i całodobowo, niemniej 

przez wzgląd na trwający proces leczniczy, diagnostyczny oraz pielęgnacyjny, dobrostan i komfort 

pozostałych pacjentów, zalecane są odwiedziny w godzinach od 13:00 do 21:00. 

2. Odwiedziny nie mogą zakłócać procesu leczenia i pielęgnacji chorego i pozostałych pacjentów. 

3. Odwiedziny nie mogą zakłócać i dezorganizować pracy oddziału oraz realizowanych czynności 

medycznych. 

4. Odwiedzanie ciężko chorych jest dozwolone tylko za zgodą lekarza. 

5. Odwiedziny pacjentów przebywających na salach/stanowiskach pooperacyjnych, intensywnego 

nadzoru, izolacji są dozwolone za zgodą lekarza. 

6. Pacjentów odwiedzać mogą: 

a) osoby pełnoletnie, czyste i schludnie ubrane, 

b) osoby niepełnoletnie w towarzystwie osoby dorosłej, chyba że lekarz zadecyduje inaczej, 

c) dzieci w wieku poniżej 10 lat mogą uczestniczyć w odwiedzinach chorego tylko za zgodą lekarza 

w towarzystwie osoby dorosłej. 

7. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom dotkniętym chorobą zakaźną, a także znajdującym się pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

8. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby, chyba że lekarz zdecyduje 

inaczej. 

9. Ze względu na ustalony plan leczenia i pielęgnacji, osoby odwiedzające zobowiązane są zgłosić 

odwiedziny personelowi w dyżurce pielęgniarskiej. 

10. Zabrania się fotografowania oraz nagrywania audio i wideo w sposób mogący naruszać prawa 

pozostałych pacjentów, personelu i Szpitala. 

§ 2 

Osoba odwiedzająca pacjenta jest obowiązana: 

a) zachowywać się w czasie pobytu w Szpitalu kulturalnie, 

b) podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu Szpitala, 

c) do poszanowania majątku Szpitala, 

d) zapoznać się i stosować do zapisów niniejszego Regulaminu. 

§ 3 

Osobom odwiedzającym chorych zabrania się: 

a) dostarczania choremu alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających, a także środków 

farmakologicznych (leków) oraz ich podawania pacjentowi bez konsultacji z lekarzem, dostarczania 

artykułów, w tym spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza, 
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b) przynoszenia przedmiotów, których posiadanie jest w Szpitalu zabronione lub które mogą stanowić 

zagrożenie dla chorego, pozostałych pacjentów i personelu, 

c) siadania na łóżkach, 

d) manipulowania przy aparaturze medycznej i wyposażeniu medycznym, 

e) prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzać chorego 

w stan niepokoju, 

f) wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt, z wyjątkiem wyszkolonego i odpowiednio 

oznaczonego psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby 

z niepełnosprawnością ruchową, 

g) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, 

h) odwiedzania i przebywania na salach innych pacjentów, oraz w pomieszczeniach do których dostęp 

posiadać powinien jedynie personel, 

i) komentowania stanu i wyglądu innych pacjentów czy odwiedzających w obecności tych osób, jak 

i w obecności pozostałych pacjentów i odwiedzających, 

j) wynoszenia poza Szpital przedmiotów, które stanowią jego własność lub są w jego zarządzie, 

k) oddalania się z pacjentem poza określone miejsce odwiedzin bez poinformowania personelu 

pielęgniarskiego, 

l) zakłócania procesu leczenia, pielęgnacji i wypoczynku innych pacjentów, 

m) podejmowania działań naruszających intymność, nietykalność cielesną oraz godność pozostałych 

pacjentów, odwiedzających i personelu. 

§ 4 

Ograniczenie odwiedzin może nastąpić w przypadkach: 

a) wystąpienia zagrożenia epidemicznego, 

b) ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, 

c) ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala co do kontaktu osobistego telefonicznego lub 

korespondencyjnego z pacjentem 

§ 5 

Personel ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym jeśli nie stosują się do zapisów niniejszego 

Regulaminu, włącznie z wystąpieniem z żądaniem opuszczenia oddziału. W razie rażącego naruszenia 

Regulaminu  personel ma prawo do wezwania publicznych służb porządkowych. 


