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REGULAMIN ODWIEDZIN 

 

                                                                           §  1 

I. Odwiedzający mają prawo do codziennych odwiedzin pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych 

SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji: Arkońska 4 i Sokołowskiego 11. 

II. Przedstawiciele ustawowi albo opiekunowie faktyczni małoletnich pacjentów oraz pacjentów posiadających 

orzeczenie o znacznym stopniu  niepełnosprawności mają prawo do całodobowego bezpłatnego  

(poza wyżywieniem) świadczenia opieki pielęgnacyjnej swoim najbliższym, którzy ze względu na wiek, 

stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga. Pobyt w oddziale uzgadniany jest z ordynatorem 

oddziału/lekarzem kierującym oddziałem i pielęgniarką oddziałową/koordynującą. 

III. Tylko ze względów epidemiologicznych lub na warunki przebywania innych pacjentów kontakt osobisty  

z pacjentem może być ograniczony w zakresie miejsca jak i czasu lub może być wprowadzony zakaz 

odwiedzin. 

§2 

I. Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia. 

II. W szczególnych przypadkach za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego możliwe są odwiedziny 

w godzinach nocnych. 

III. Z ogólnego trybu odwiedzin godzinowo wydzielone są sale intensywnego nadzoru, sale pooperacyjne, sale 

potransplantacyjne (godziny odwiedzin podane są do ogólnej wiadomości odwiedzających  

w poszczególnych oddziałach Szpitala). 

IV. Z ogólnego trybu odwiedzin wyłącza się sale nadzoru poznieczuleniowego. 

V. Pomieszczeniami przeznaczonymi do odwiedzin pacjentów są pokoje dziennego pobytu (świetlice) oraz 

wyznaczone miejsca znajdujące się w poszczególnych oddziałach Szpitala. 

VI. W przypadku ciężko chorych pacjentów, w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta lub zagrożenia 

epidemiologicznego odwiedziny mogą odbywać się w sali chorych za zgodą lekarza dyżurnego/pielęgniarki 

dyżurnej. 

VII. Osoby przebywające w salach chorych zobowiązane są do ich opuszczenia w czasie wizyt lekarskich, 

wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych. 

VIII. Odwiedziny nie mogą zakłócać: 

➢ procesu leczenia i pielęgnowania hospitalizowanych w Szpitalu pacjentów, 

➢ procesu edukacji hospitalizowanych w Szpitalu dzieci, 

➢ prawa innych pacjentów do poszanowania intymności i godności. 

IX. Jednego pacjenta w sali chorych może odwiedzić tylko jedna osoba, za zgodą lekarza dyżurnego, 

pielęgniarki dyżurnej  oraz w salach jednoosobowych – nie więcej niż dwie osoby. 

X. Dzieci w wieku do lat 16 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej i na jej 

odpowiedzialność. 

XI. Mając na uwadze dbałość o zdrowie osób odwiedzających w wieku dziecięcym, wskazane jest ograniczenie 

czasu ich przebywania w oddziałach szpitalnych. 

XII. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom z objawami infekcji grypowej, dotkniętych chorobą zakaźną, 

będących w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. 
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                                                                             §  3 

W szpitalu obowiązuje zakaz: 

I. Przynoszenia i przekazywania pacjentom leków bez zgody i wiedzy personelu medycznego. 

II. Manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacją techniczną.  

III. Spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających, uprawiania gier hazardowych. 

IV. Siadania, kładzenia się osób odwiedzających na łóżkach pacjentów. 

V. Zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne. 

VI. Fotografowania i nagrywania hospitalizowanych pacjentów. 

VII. Przebywania w pomieszczeniach innych niż wyznaczone do odwiedzin pacjentów. 

§4 

Osoby odwiedzające pacjentów są zobowiązane do: 

I. Zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

II. Podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu medycznego. 

III. Stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym. 

IV. Szanowania mienia szpitalnego.  

V. Odnoszenia się z szacunkiem do personelu i innych pacjentów. 

§5 

I. Do uzyskania informacji o stanie zdrowia hospitalizowanego w Szpitalu pacjenta ma prawo jedynie 

upoważniona (w dokumentacji medycznej) przez pacjenta osoba. 

II. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator oddziału, lekarz prowadzący. 

III. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela się w godzinach ustalonych przez ordynatora oddziału i 

podanych do ogólnej wiadomości. 

IV. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze 

udzielają informacji w każdym czasie. 

V. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się telefonicznie. 

                                                               § 6 

I. W przypadku niezastosowania się do obowiązujących zasad postępowania, bądź uwag personelu 

medycznego, osoby odwiedzające mogą zostać poproszone o opuszczenie Szpitala. 

II. W szczególnych przypadkach naruszenia zasad niniejszego regulaminu, osoby odwiedzające mogą być 

czasowo lub na stałe pozbawione prawa do korzystania z odwiedzin. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

ordynator oddziału lub wyznaczony przez niego lekarz.  

                                                                 § 7 

I. W Oddziałach Dziecięcych oraz w salach wydzielonych dla dzieci w Oddziale Dermatologii i Alergologii 

i Otolaryngologii dla Dorosłych i Dzieci, w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc I i Oddziale Gruźlicy, Chorób 

Płuc i Alergologii III osoby odwiedzające obowiązują dodatkowe uregulowania wewnętrzne podane do 

ogólnej wiadomości odwiedzających w poszczególnych oddziałach Szpitala. 

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta  

Beata Sacharczuk-Zając 

 


