
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego
z dn. 14.08.2018 r.

Zasady odwiedzin w szpitalu oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

§ 57

1. W oddziałach szpitalnych oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym odwiedziny chorych mogą

odbywać się codziennie przez całą dobę, nie mniej ze względu na trwający proces leczniczy i

pielęgnacyjny  oraz  dobrostan  i  komfort  pozostałych  pacjentów,  zalecane  są  odwiedziny  w

godzinach 14.00 – 18.00. Wskazaniem do odwiedzin poza sugerowanymi godzinami mogą być

nagłe pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub stan terminalny.

2. Odwiedziny chorych nie mogą zakłócać procesu leczenia i pielęgnacji.

3. Odwiedzanie ciężko chorych jest dozwolone jedynie za zgodą lekarza.

4. Ze  względów  epidemiologicznych  lub  z  innych  ważnych  przyczyn  może  być  okresowo

wprowadzony zakaz odwiedzania pacjentów.

5. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie, czyste i schludnie ubrane.

6. 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 lub znajdującym się w

stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem środków odurzających.

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

inaczej.

9. Osoba odwiedzająca pacjenta jest obowiązana:

a) zachowywać się w czasie pobytu w Szpitalu i Zakładzie kulturalnie,

b) podporządkować  się  wszelkim  poleceniom  i  wskazówkom  personelu  Szpitala  i  Zakładu

Opiekuńczo-Leczniczego,

c) do poszanowania majątku Szpitala św. Józefa,

d) zapoznać się i stosować do zapisów niniejszego Regulaminu.

10. Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:

a) dostarczania  choremu  alkoholu,  środków psychoaktywnych  oraz  artykułów,  które  zostały

zabronione przez lekarza,

b) przynoszenia przedmiotów, których posiadanie jest w szpitalu oraz Zakładzie zabronione,

c) siadania na łóżkach,

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

w stan niepokoju,

e) wprowadzania  (przynoszenia)  jakichkolwiek  zwierząt,  z  wyjątkiem  wyszkolonego  i

odpowiednio oznaczonego psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej  oraz psa

asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo,

f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych,



g) komentowania  stanu  i  wyglądu  innych  pacjentów  w  obecności  tej  osoby,  jak  i  innych

pacjentów i osób odwiedzających,

h) zakłócania procesu leczenia, pielęgnacji, wypoczynku innych pacjentów.

11. Personel medyczny ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do

Regulaminu, a nawet poprosić o opuszczenie oddziału. W razie rażącego naruszenia Regulaminu

personel ma prawo wezwać Policję.

12. Odwiedziny pacjentów przebywających w salach pooperacyjnych, intensywnego nadzoru, salach

izolacji są dozwolone tylko za zgodą personelu medycznego oddziału.

§ 571

Na terenie podmiotu leczniczego zabrania się:

a) akwizycji  i  sprzedaży  bezpośredniej  towarów  i  usług  na  terenie  szpitala  i  terenach

przylegających będących w zarządzie szpitala, bez zgody kierownika podmiotu leczniczego,

b) fotografowania i nagrywania audio i video.

§ 58

Szpital  św.  Józefa  zapewnia  opiekę  duszpasterską  pacjentom  szpitala  oraz  Zakładu  Opiekuńczo-

Leczniczego na zasadach określonych w § 76 pkt 15.


