Zasady odwiedzin
1. W kaŜdym z oddziałów Szpitala pacjenta mogą odwiedzać osoby bliskie.
Ze względów organizacyjnych oraz z powodu troski o komfort pobytu pozostałych
pacjentów, odwiedzających prosi się o zachowanie ciszy nocnej w godzinach:
22.00 – 6.00. Ponadto podczas wizyty lekarskiej, zabiegów pielęgniarskich osoby
postronne nie powinny przebywać w sali chorych. W szpitalu nie obowiązują
ograniczenia wiekowe dla osób odwiedzających.
2. Pacjent ma prawo do opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub przez inną osobę
wskazaną przez siebie, chyba Ŝe jest to niemoŜliwe ze względów epidemicznych lub
ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w pomieszczeniu.
3. Zakres opieki jaką moŜe świadczyć rodzina i bliscy pacjenta samodzielnie i/lub pod
nadzorem pielęgniarki w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę:
• Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych (czytanie, rozmowa).
• Pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych.
• Toaleta ciała (obcinanie paznokci, zmiana pampersa, czesanie, golenie).
• Pomoc w karmieniu (z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problemy
z połykaniem ściśle według określonej przez lekarza diety). W przypadku dzieci
karmionych piersią umoŜliwienie karmienia piersią na Ŝądanie.
• Zmiana pozycji ułoŜenia ciała (odwracanie na boki).
• Pielęgnacja przeciwodleŜynowa (oklepywanie).
• Uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem
(spacerowanie po korytarzu, sadzanie).
• Obserwacja zachowań pacjenta.
4. Na Oddziale Pediatrycznym rodzice lub opiekunowie mogą cały czas pozostawać
w szpitalu razem z pacjentem ponosząc koszty własnego pobytu. Dzieci i ich
Rodzice mają prawo współuczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących
leczenia. Dzieci i Rodzice powinni mieć prawo do uzyskiwania informacji,
a w przypadku Dzieci, w sposób odpowiedni do ich wieku i moŜliwości
pojmowania. Dzieci przebywające w szpitalu mają prawo do traktowania
ze zrozumieniem oraz poszanowania prawa do intymności.
5. Osoby opiekujące się pacjentem i przebywające wspólnie z nim w szpitalu
zobowiązane są do:
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w oddziałach w stosunku do
pacjenta, nad którym sprawują opiekę,
• w określonych przypadkach przebywania wyłącznie w wyznaczonej sali
• stosowania się do zaleceń lekarskich i pielęgniarskich,
• przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego

• przechowywania podpisanej Ŝywności dla pacjenta, po uprzedniej konsultacji
z lekarzem lub pielęgniarką, w lodówce do tego przeznaczonej
• przestrzegania zakazu palenia tytoniu i spoŜywania alkoholu,
• przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00.
6. Osoba opiekująca się pacjentem musi być zdrowa. W przypadku niewłaściwego
zachowania podczas sprawowania opieki, osoba opiekująca się bezzwłocznie musi
opuścić oddział.
7. Osoba opiekująca się pacjentem w przypadku wykorzystywania łóŜka zobowiązuje
się do poniesienia opłaty za pobyt w oddziale w wysokości ustalonej zarządzeniem
Dyrektora.
8. Pacjent ma prawo do osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz. Prawo to moŜe
zostać ograniczone jedynie ze względów epidemiologicznych, lub ograniczone
przez lekarza prowadzącego lub dyŜurnego ze względu na zły stan zdrowia
pacjenta. Pacjentów mogą odwiedzać jedynie osoby zdrowe.
9. Osobom odwiedzającym i/lub sprawującym opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem
zabrania się:
• dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu oraz innych artykułów zabronionych
przez personel medyczny,
• siadania na łóŜkach,
• prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby zaszkodzić
zdrowiu pacjenta,
• wprowadzania zwierząt.
10.Odwiedziny w sali intensywnego nadzoru odbywają się w uzgodnieniu
z personelem medycznym: na Oddziale Pediatrycznym rodzice/opiekunowie po
konsultacji z ordynatorem oddziału/lekarzem dyŜurującym mogą przebywać całą
dobę z pacjentem, na Oddziale Chorób Wewnętrznych za zgodą ordynatora
oddziału/lekarza dyŜurującego
pacjenta moŜe odwiedzać jednorazowo
maksymalnie jedna osoba. Odwiedzający muszą ściśle stosować się do zaleceń
lekarza lub pielęgniarki.
11.Na Oddziale Chirurgii Jednego Dnia ze względów sanitarnych nie moŜna
odwiedzać chorych przebywających w salach pooperacyjnych w obrębie bloku
operacyjnego. Po zabiegu na sali chorych pacjenta moŜe odwiedzić jednorazowo
jedna osoba, która następnie opiekuje się nim podczas wypisu i powrotu do domu.

