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Regulamin odwiedzin pacjentów  

Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o.  
 

§ 1 

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie przez 24 godziny. 

2. W oddziałach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych obowiązuje zakaz odwiedzin.  
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwiedzin za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem/ 
Ordynatora lub lekarza dyżurnego. 

3. Zarząd Spółki może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemicznego, o czym 
pacjenci zostaną powiadomieni i stosowne ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do oddziału. 

4. Lekarz Kierujący Oddziałem/Ordynator może ograniczyć godziny odwiedzin o ile nie wpływa to ujemnie  
na warunki przebywania pacjentów. 

5. Lekarz Kierujący Oddziałem/Ordynator może ograniczyć czas odwiedzin jedynie za zgodą Zarządu Spółki. 
6. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób 

przez niego wskazanych. 
7. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby, przy czym ilość odwiedzających  

na sali nie może przekraczać liczby pacjentów tej sali. 
8. Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej. W odwiedzinach nie 

powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia, dotyczy to szczególnie przypadków, gdy pacjent przebywa 
na sali wieloosobowej lub stan jego określany jest jako ciężki. Zabrania się odwiedzin z dziećmi poniżej  
1 roku życia. 

9. Zakazuje się odwiedzin osobom: 

a) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 

b) wykazujących objawy infekcji wirusowej, 

c) dotkniętych chorobą zakaźną. 
§ 2 

1. Lekarz Kierujący Oddziałem/ Ordynator lub lekarz dyżurny po porozumieniu z nim, może wyrazić zgodę na 
całodobowe uczestniczenie rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem, jedynie na wyraźne życzenie 
pacjenta. 

2. Rodzina lub opiekunowie pacjenta mogą uzyskać zgodę na całodobowe uczestniczenie w opiece nad 
pacjentem gdy np.: 
a) jest on w stanie terminalnym, 

b) jest nim dziecko unieruchomione, 

c) jest nim dziecko wykazujące trudności w adaptacji do warunków szpitalnych, 

d) jest nim pacjent po zabiegu operacyjnym, 

e) jest nim pacjent pobudzony. 

3. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się w zakresie: 

a) karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków, 

b) utrzymania higieny ciała, 

c) zmianie bielizny osobistej/ pościelowej , 

d) wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa. 
4. Rodzina lub opiekunowie pacjenta uczestniczący w całodobowej opiece nad pacjentem powinni zapoznać 

się z regulaminem odwiedzin pacjenta oraz regulaminem oddziałowym. 

5. Rodzina lub opiekunowie pacjenta uczestniczący w całodobowej opiece nad pacjentem, powinni być 

http://www.pczol.pl/#_blank
mailto:sekretariat@pczol.pl#_blank


 
 

2  

zapoznani przez pielęgniarkę sprawującą opiekę nad pacjentem z topografią oddziału. 
6. Rodzina lub opiekunowie pacjenta uczestniczący w całodobowej opiece nad pacjentem, mogą korzystać z 

pomieszczeń oddziału (toaleta, łazienka). 
7. W przypadku nie stosowania się do obowiązujących regulaminów kierownik oddziału ma prawo cofnąć 

zgodę na całodobowe uczestniczenie w opiece nad pacjentem. Lekarz Kierujący Oddziałem/Ordynator 
przedstawia swoją decyzję rodzinie lub opiekunom pacjenta z rzeczowym uzasadnieniem. 

 

§ 3 
1. Osoby odwiedzające są obowiązane : 

a) zapoznać się z niniejszym regulaminem i go przestrzegać, 
b) w przypadkach tego wymagających zaopatrzyć się w jednorazową odzież ochronną, 
c) szanować mienie Szpitala, 
d) odnosić  się z szacunkiem do innych chorych i personelu, nie zakłócać ich spokoju oraz pracy personelu, 
e) zachować czystość w salach chorych, toaletach i łazienkach, 
f) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00 - 06.00, 
g) podporządkować się wszelki m poleceniom i wskazówkom personelu szpitala. 

 
§ 4 

1. Osobom odwiedzającym zabrania się: 
a) przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich, wykonywani a czynności leczniczo 

- pielęgnacyjnych, 
b) przynoszenia i przekazywania pacjentowi leków, bez zgody i wiedzy lekarza, 
c) dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających oraz artykułów spożywczych 

zabronionych przez lekarza/pielęgniarkę, 
d) siadania na łóżkach pacjentów, 
e) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających, 
f) spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych, 
g) uprawiania gier hazardowych, 
h) prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjenta w stan 

niepokoju, 
i) zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne 
j) przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych, 
k) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji,  
l) wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt. 

 
§ 5 

Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek personelu 
szpitala, mogą zostać wydalone poza obręb szpitala i pozbawione prawa odwiedzania pacjentów. 


