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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr  74/2021

Regulamin dla osób odwiedzających i sprawujących opiekę nad pacjentami przebywającymi 
w szpitalu – poza okresem epidemii SARS-CoV-2.

1. Odwiedziny pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej w 
Parczewie odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8 do 20. Godziny 
odwiedzin w poszczególnych oddziałach wyznacza kierownik oddziału. Powyższa informacja 
jest umieszczona przy wejściu na każdy oddział szpitalny.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe są odwiedziny pacjenta poza godzinami, o 
których mowa w ust. 1. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody personelu oddziału 
przez osobę odwiedzającą. 

3. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone do osób przez niego 
wskazanych lub zniesione.

4. Chorego   mogą odwiedzać osoby pełnoletnie i dzieci powyżej 2 r.ż.  pod opieką osoby dorosłej.
Jednoczasowo może przebywać jedno dziecko maksymalnie przez 15 minut, bezwzględnie 
zdrowe, w towarzystwie osoby dorosłej.

5. Ze względów organizacyjnych (sale wieloosobowe) jednego chorego mogą jednocześnie 
odwiedzać najwyżej 2 osoby.

6. Zabrania się odwiedzin pacjentów przez osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy 
infekcji (jak np. przeziębienie, grypa, angina), jak również w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu lub innych środków odurzających. 

7. Osoby odwiedzające i przebywające przy chorym zobowiązane są do pozostawiania ubrań 
wierzchnich w szatni. 

8. Pacjent ma prawo do sprawowania opieki przez osobę bliską, które ze względów 
organizacyjnych jest ograniczone do jednej osoby.  

9. Osoba sprawująca opiekę jest zobowiązana przebywać na wyznaczonej sali, powinna poświęcić 
choremu swój czas i dbać o jego bezpieczeństwo. 

10. Udział osoby sprawującej opiekę nad pacjentem może odbywać się w zakresie:
a)    karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków,
b)    pomocy w utrzymaniu higieny ciała,
c)    pomocy w zmianie bielizny osobistej/ pościelowej,
d)    wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa.

11. Osoba sprawująca opiekę/odwiedzająca jest zobowiązana 
- stosować się do zaleceń personelu dotyczących sposobu postępowania w otoczeniu pacjenta.
- kulturalnego zachowywania się w czasie pobytu w szpitalu,
- podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego,
- stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem jest poinformowana: 
-o możliwości korzystania z łóżka hotelowego, wyłącznie przez jednego opiekuna.
-o zakazie pozostawiania dziecka na łóżku hotelowym
-jest zobowiązana dbać o porządek wokół dziecka i na sali.

12. W przypadku konieczności zastosowania izolacji u pacjenta, osobę sprawującą opiekę nad 
pacjentem   obowiązują te same procedury co personel. Odwiedziny chorego, u którego 
zastosowano izolację tylko za zgodą koordynatora lub lekarza prowadzącego / lekarza 
dyżurnego.

13.Osoba sprawująca opiekę/ odwiedzająca   nie może 
- wykonywać czynności pielęgnacyjnych u innych pacjentów leżących wspólnie na sali,
- przebywać w innych salach chorych i pomieszczeniach oddziału,
- ze względów sanitarnych, przygotowywać posiłków we własnym zakresie na terenie Szpitala.
- przynosić urządzeń elektrycznych, ostrych przyborów, leków i gorących napojów,
- gromadzić rzeczy osobistych,
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- przestawiać łózek, manipulować aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami,
- korzystać ze sprzętu medycznego oddziału
- siadać na łóżku chorego oraz na innych łózkach. 

14. W godzinach wizyt lekarskich oraz przy wykonywaniu zabiegów diagnostycznych, leczniczych,
osoba przebywająca przy pacjencie, zobowiązana jest   opuścić salę chorych.

15. Osoby przebywające przy pacjencie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania mycia i 
dezynfekcji rąk, czystości ciała i odzieży oraz zachowania porządku na sali.

16. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być okresowo 
wprowadzony zakaz odwiedzania chorych. 

17. Pielęgniarka ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do 
regulaminu, a nawet poprosić o opuszczenie oddziału (w porozumieniu z lekarzem 
prowadzącym lub dyżurnym).

18. Odwiedzający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad 
odwiedzin.

Część II. 

Regulamin dla osób odwiedzających pacjenta w oddziale psychiatrycznym z pododdziałem 
leczenia uzależnień SPZOZ w Parczewie

1. Odwiedziny pacjenta w Oddziale odbywają się codziennie w godzinach od 8 do 20.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe są odwiedziny pacjenta poza godzinami 

określonymi w ust. 1. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody personelu Oddziału 
przez osobę odwiedzającą. 

3. Pacjenta może równocześnie odwiedzać nie więcej niż 2 osoby. W uzasadnionych przypadkach 
lekarz kierujący oddziałem lub upoważniona przez niego osoba może wydać zgodę na 
odwiedziny większej ilości osób. 

4. Z uwagi na warunki lokalowe Oddziału odwiedziny mogą odbywać się w miejscu wyznaczonym
przez personel Oddziału. 

5. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą personelu Oddziału możliwe są odwiedziny w Sali 
chorych. 

6. Każda decyzja ograniczająca ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, bezpieczeństwo 
zdrowotne pacjentów oraz ze względu na możliwości organizacyjne Oddziału odwiedziny 
pacjentów, zostaje wydana przez lekarza kierującego oddziałem lub Dyrektora Szpitala, w 
formie pisemnej i winna zawierać uzasadnienie podjętej decyzji i przewidywany termin trwania 
ograniczeń. Treść takiej decyzji zostaje przekazana personelowi szpitalnemu oraz pacjentom i 
odwiedzającym (ogłoszenie). 

7. Osoba odwiedzająca lub sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną winna w pierwszej 
kolejności kierować się dobrem i bezpieczeństwem odwiedzanego pacjenta. 

8. Osoby odwiedzające oraz sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną zobowiązane są do 
podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego. 

9. Do Szpitala nie są wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 
innych środków odurzających. 

10. Osobom odwiedzającym oraz sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną zakazane jest w 
szczególności: 

a) spożywanie oraz dostarczanie pacjentowi alkoholu, narkotyków, innych środków 
odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie 
działających,

b)  palenie wyrobów tytoniowych,

c)   dostarczanie pacjentowi leków oraz innych środków medycznych,
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d) przynoszenie materiałów i substancji niebezpiecznych w szczególności łatwopalnych, 
wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu, a także przedmiotów, które mogą 
być niebezpieczne dla pacjenta oraz innych osób przebywających w Oddziale (w tym narzędzi 
ostrych np.: noże, żyletki, maszynki do golenia, pinezki, szpilki itp.)

e)  wprowadzanie zwierząt do budynku Oddziału.

11. Osoby odwiedzające oraz sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną zobowiązane są w 
szczególności do:

a) pozostawienia odzieży wierzchniej w wyznaczonym miejscu, w szczególności zakazuje 
się umieszczania odzieży wierzchniej na łóżkach szpitalnych oraz szafkach,

b) przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej,

c) zachowania kulturalnego i niezakłócającego spokoju innych pacjentów 
w pomieszczeniach Oddziału,

d) uzyskania zgody lekarza lub pielęgniarki Oddziału na dostarczenie pacjentowi produktów
żywnościowych lub napojów,

e) przestrzegania obwiązującego w Oddziale zakazu fotografowania, filmowania oraz 
utrwalania dźwięku.

12. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające lub sprawujące dodatkową opiekę 
pielęgnacyjną postanowień niniejszego regulaminu lub właściwych przepisów prawa, personel 
Oddziału ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala lub za zgodą 
Koordynatora Oddziału lub upoważnionego lekarza nie wpuścić takiej osoby do Oddziału.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala wzywa Policję, o czym 
informuje uprzednio naruszającego postanowienia niniejszych zasad.
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Regulaminy opracowano dla dobra i bezpieczeństwa pacjentów i osób im towarzyszących.

Opracowano na podstawie: 

- ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

- ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

- ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
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