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(pieczęć placórvki)

Regulamin odwiedzin pacjenta
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Majqc nc uweulze bezPieczeństwo i kontfort pacjentów leczottyclt w ntlszlnt szpitultt prosimy osoby
odwiedzĘqce o przestrzegcnie zusarl zillyur4,ch w reguluminie odłyierlzitt.

1, zalęca się, aby odwiedziny pacjentów odbywały się codziennie:

a) sobota, niedziela i święta w godzinach od 9:00 do l9:00,

b) pozostałe dni w godzirrach od 1 1 :00 do 19:00,

c) w Oddziale Anestezjo|ogii i Intensyłvnej Terapii w godzinach od 13:00 clo l7:00.
2, OdwiedzającY, zobowiązani są do clezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach pacjenta. Dozowniki z

PreParatem dezYnfekcYjnYm dostępne są w każdej sali clrorych orazprzedwejściem do oddziafu.
3, W wYjątkowYch okolicznoŚciach ordynator/kierownik oddziahr lrrb lekarz dyzurny może wyrazic

zgodę na całodobowy- pobyt osób odwiedzających, jeśli:

a) pacjent znajduje się w stanie terminalnynl.

4, Pacjentów mogą odwiedzaó osoby pełnoletnie oraz dzięci pod opieką osoby dorosłej, która odpor.viada
za ich zachowanie i bezpieczelistwo.

5, OdwiedzinY w SzPitalu odbYwaj ą się za dorozumian ą zgodąpacjenta. pacjent ma prawo do odmowy
odwiedzin, informację o tym nalezy zgłosić pielęgniarce DyzLrrnej.

6, Rodzice/oPiekunolvie Prawni mają prawo odwiedzac i przebywać z dzieckiem przez całądobę. Inne
osobY mogą odwiedzaĆ dziecko, jeśli zostaĘ uporvaznion e przezrodzicówlopiekunów prawnych.

7, Ze względu na warunki Przebyrvania w szpitalu innych pacjentów i ich prawo do intymności, pacjenta
mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby.

8, Miejsceln PrzeznaczonYm do odwiedzin jest sala clrorych lub część korytarzaz rniejscami siedzącyrni.
9. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

a) zachowania ciszy i spokoju w czasie pobyttr w szpitalu,

b) zachowania czYstoŚci i Porządku , szczegolnie w pomieszczeniaclr sanitarttyclr,
c) Przestrzegania zasad segregacji odpadólv oraz zakazrt wrzucania odpadów do czerwonych

worków,

d) PodPorządkowania się wskazówkorn i poleceniom personelu szpitalnego, szczególnie w
odniesieniu do sal z reżiInem satlitartryln.

10,OdwiedzającY z Podejrzeniem choroby zakaźnej lub pod wpĄ,rł,em alkoholrr i środków
psychoaktywnych nie mogą w zadnynr przypadku od-wiedzać pacjentów w szpitaiu.
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1 i.Osoborn odwiedzającynl zabrania się:

a) przebywania w salach pacjentów podczas obchodów lekarskich i podczas udzielania
Świadczeri zdrowotnYch o Podwyższol,tyln ryzyktt epiclemiolog icznym oraz w trakcie
czynności porządkowych,

b) PrzYnoszenia i Przel<azYwania pacjentowi produktów spozywc zycll orazleków bez zgodylekarza prowaclzącego ol.az dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu
i środków odurzającyclr,

c) przynoszellia kwiatów orazprzedrniotów, ktore zagrażająbezpieczelistwtl lub utrudniają pobyt
w szpitalu inIlym 1lacjentolll,

d) siadania na łózkaclr Pacjentów oraz wieszania czegol<olwiek rra łózkach i stojakach,
e) sPozYwania Posiłków i Picia gorących napojów w salaclr chorych oraz spozywania alkoholu,

pal en i a t;Ąon iu, 1-1 zywan i a środ ków od urzaj ącyclr,
f) tlruclramiarria aparatury meclycz nej, urządzeń i instalacji,
g) wProwadzania zlvierząt (za wyjątkienl psa przewodnika - po okazanirt clokumentu

potwierdzającego uprawtrien ia),

h) przebywania w inIrycli pomieszczeniach, poza miejscem poblu pacjenta,
i) fiImowania i fotografowania osób przebywających w szpitalu.

12,BezzgodY Personelu nredycznego nię można zabieraópacjentów poza teren szpitala,
13.Wizyty w oddziale: przeclstawicieli nlecliów fotorepolteró\,t przeclstawicieli handlowych, osób

PublicznYch i irlnYch- rvejŚcie na oclclział po uzyskanitl wcześniejszej zgocly Dyrel<cji Szpitala, w
terminie i miejscu ustalonylrr z ordynatoręnl/kierowlt ikienl oddziałLl.

14'osobY odwiedzające, niestosttjące się do postanor,vieri regulaminu lub wskazówek personeIu szpitala,nie będą wPtlszczane na tel'en szpitala i mogą byó z rriego wyclalorie, Natomiast
rv PrzYPadku zakłócania Porządku zostanie niezwłoczllie powiaclomiona policja.

15,DYrektor SzPitala Iub ttpowazniotly przez niego Iel<arz lnoze ograniczyć oclwieclziny pacjentów zervzględu na rnozliwoŚci orgatrizacyjne, wystąpienie zagt,ożenia epidelniologicznego lub
bezpieczeństwa zdrowotrlego pacjentów

DYREKToR
mgr inż. Aryd,rżej Prochota
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