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PODCZAS ODWIEDZIN PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZASAD:   

 
 
 
DODATKOWA OPIEKA PIELĘGNACYJNA 

 
OGRANICZENIA I ZOBOWIĄZANIA ODWIEDZAJĄCYCH  
 

 

 

Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania 
Regulaminu Odwiedzin. 

Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za zgodą pacjenta. 

W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny 
informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić 

Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej lub 
Pielęgniarce/Położnej dyżurnej.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do dokładnego 
mycia rąk przed wejściem do sali pacjentów oraz po jej 
opuszczeniu korzystając z ogólnodostępnych stanowisk 

higieny rąk.

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie. 

Z uwagi na organizację pracy w poszczególnych 
oddziałach zalecamy odwiedzać pacjentów w godzinach 

popołudniowych. 

Zalecane godziny odwiedzin: 13:00 – 19:00. 

Odwiedziny mogą odbywać się również w innych 
godzinach po uzgodnieniu z kierownikiem komórki 

organizacyjnej/lekarzem dyżurnym. 

Nie zaleca się odwiedzin w 
trakcie obchodów lekarskich i 

wykonywania czynności 
leczniczo-pielęgnacyjnych.

Ze względu na  pobyt w szpitalu 
innych pacjentów i ich prawo do 
poszanowania intymności, zaleca 

się aby jednego pacjenta 
odwiedzały jednoczasowo nie 

więcej niż dwie osoby .

Większa liczba odwiedzających 
może odwiedzać jedynie 

pacjentów chodzących za zgodą 
lekarza / pielęgniarki poza salą 

chorych. 

Odwiedzający proszeni są o 
ograniczanie czasu wizyt. Ciągłe 
przebywanie na salach chorych 

jest meczące dla innych 
pacjentów. 

W oddziałach dziecięcych osoba 
odwiedzająca każdorazowo 
zgłasza wizytę pielęgniarce. 

Osoby poniżej 15 roku życia

Mogą odwiedzać pacjentów w 
towarzystwie osoby dorosłej

Z uwagi na bezpieczeństwo 
zdrowotne dzieci poniżej 7 roku 

życia mogą odwiedzać 
pacjentów w towarzystwie 

osoby dorosłej tylko w 
uzasadnionych przypadkach  za 
zgodą koordynatora/ordynatora 
oddziału, lekarza prowadzącego 

lub lekarza dyżurnego

Czas odwiedzin należy poświecić 
choremu i  dbać o jego komfort.

Zakazuje się odwiedzin osobom: 

pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 
innych środków odurzających,, 

wykazujących objawy infekcji lub 
dotkniętych chorobą zakaźną.

Osoby odwiedzające

są zobowiązane do:

zachowania się w sposób kulturalny, 
dyskretny, nieuciążliwy dla odwiedzanego 

oraz innych pacjentów,

przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 
22:00 – 6:00,

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, 
higieny i przeciwpożarowych 
obowiązujących w Szpitalu,

przebywania wyłącznie w sali chorych 
osoby odwiedzanej,

stosowania się do poleceń personelu 
Szpitala,

poszanowania mienia Szpitala,

odnoszenia się z szacunkiem do personelu 
i innych chorych, nie zakłócania ich 

spokoju,

zachowania czystości w salach chorych, 
pomieszczeniach WC, łazienkach,

stosowania  odzieży ochronnej,   jeżeli 
takie są zalecenia personelu medycznego 

oddziału.
W Szpitalu obowiązuje zakaz:

chodzenia po salach, w których obecni są 
inni pacjenci,

przebywania w pomieszczeniach 
gospodarczych, zabiegowych,

przynoszenia i przekazywania chorym 
leków bez zgody i wiedzy lekarza,

przynoszenia i podawania chorym 
napojów i artykułów spożywczych bez 
zgody i wiedzy personelu medycznego,

siadania i leżenia osób odwiedzających na 
łóżkach pacjentów,

spożywania alkoholu, palenia tytoniu, 
używania środków odurzających,

zachowań naruszających dobre obyczaje i 
normy moralne,

przywłaszczania sobie cudzego mienia,

manipulowania przy aparaturze 
medycznej, urządzeniach, instalacji,

posługiwania się telefonami 
komórkowymi na salach chorych i w 

pomieszczeniach oznakowanych.

Rodzic lub inny opiekun 
prawny/faktyczny ma prawo do 

całodobowego pobytu przy chorym 
dziecku oraz do zapewnienia mu opieki 

pielęgnacyjnej. 

Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki 
pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę 
bliską lub inną wskazaną przez chorego, 

jeżeli tego wymaga stan zdrowia 
pacjenta

(zasady ustalaOrdynator/Pielęgniarka 
Oddziałowa).

ZAKRES OPIEKI SPRAWOWANEJ NAD 
CHORYM PRZEZ RODZINĘ  I BLISKICH 

karmienie lub pomoc przy spożywaniu 
posiłków, utrzymanie higieny ciała, 

zmianę bielizny osobistej/ pościelowej, 
współudział w transporcie chorego, 

wsparcie emocjonalne, pomoc we 
wstawaniu z łóżka, siadaniu, pochylaniu 
się, zmianie pozycji ciała (odwracanie na 
boki, oklepywanie),  wożenie na wózku 

inwalidzkim, pomoc w chodzeniu,  
uczestniczenie w procesie rehabilitacji w 

porozumieniu z personelem 
medycznym. 



DODATKOWE ZASADY ODWIEDZIN 
W  POSZCZEGÓLNYCH  ODDZIAŁACH  SZPITALA 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I 
INTENSYWNEJ TERAPII

Odwiedziny pacjentów 
odbywają się w ustalonych, 
godzinach, po konsultacji z 
Koordynatorem Oddziału, 
lekarzem prowadzącym.

W uzasadnionych przypadkach 
Koordynator Oddziału lub 
lekarz prowadzący, lekarz 
dyżurny może umożliwić 

odwiedziny poza godzinami niż 
określone w ust. 1.

Pacjenta mogą odwiedzać 
osoby bliskie – nie więcej niż 

jedna osoba w tym samym 
czasie.

W trakcie wizyty lekarskiej na 
oddziale odwiedzający w tym 

czasie opuszczają oddział

Osoby odwiedzające 
obowiązuje strój ochronny 

dostarczany przez 
pracowników Oddziału oraz 

mycie i dezynfekcja rąk przed 
rozpoczęciem i na zakończenie 

odwiedzin.

Osobom  odwiedzającym  
zabrania  się  wnoszenia  

kwiatów  do  hospitalizowanych  
pacjentów  oraz wychodzenia w 

odzieży ochronnej poza 
Oddział.

Informacje  dotyczące  stanu  
zdrowia  pacjenta  udzielane  są  
przez  Koordynatora  Oddziału,  
lekarza prowadzącego osobom 

upoważnionym w godzinach 
12.00-15.00.

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-
GINEKOLOGICZNY

Osobom odwiedzającym 
pacjentki zabrania się:

bezpośredniego kontaktu z 
innymi noworodkami poza 

odwiedzanym noworodkiem,

wychodzenia z noworodkiem 
poza Oddział,

korzystania z łazienek 
znajdujących się na salach 

pacjentek.

Osoba odwiedzająca pacjentki 
jest zobowiązana:

zgłosić odwiedziny w punkcie 
pielęgniarskim,

umyć i zdezynfekować ręce 
przed kontaktem z 

noworodkiem.
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Ograniczenia w  zakresie  odwiedzin pacjentów  
mogą  zostać  wprowadzone  w  uzasadnionych  

przypadkach , głównie: 

gdy pacjent jest chory na chorobę zakaźną lub z 
innych przyczyn wymaga izolacji,

w przypadku zapewnienia tzw. „ izolacji ochronnej” 
pacjentów z indywidualnymi przypadkami lub 

wtórnymi zaburzeniami odporności,

w przypadku występowania w środowisku poza 
szpitalnym zwiększonej ilości zachorowań na 

choroby zakaźne (np. grypę), które mogą stwarzać 
ryzyko dla hospitalizowanych pacjentów 

(zagrożenie epidemiczne),

w przypadku prowadzenia remontów pomieszczeń 
oddziałów Szpitala, które ograniczają możliwość 

zapewnienia warunków odwiedzi w Szpitalu 
(ograniczone możliwości organizacyjne Szpitala).

Każda decyzja ograniczająca czas i zakres 
odwiedzin pacjentów w sytuacjach określonych w 

pkt1 ppkt. c-d zostaje wydana przez Prezesa 
Zarządu w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie, 

zasady oraz termin trwania ograniczeń.

Decyzje ograniczające czas i zakres odwiedzin w 
sytuacjach określonych w pkt. 1 ppkt. a-b wydaje 
ordynator/koordynator, lekarz prowadzący lub 

lekarz dyżurny.

Z treścią powyższych decyzji zostają zapoznani 
niezwłocznie pracownicy Szpitala oraz pacjenci i 

osoby ich odwiedzające.


