
Regulamin odwiedzin w Oddziale Chirurgii Ogólnej 

 

1. Pacjenci Oddziału Chirurgii Ogólnej mają prawo do odwiedzin osób bliskich. 

2. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie od 11:00 do 18:00. 

Odwiedziny w pozostałych godzinach są możliwe po uzgodnieniu z Lekarzem 

Kierującym Oddziałem lub Lekarzem Dyżurnym. 

3. Jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie maksymalnie 2 osoby dorosłe. 

4. Z uwagi na specyfikę oddziału odwiedziny nie powinny trwać dłużej niż 30 minut  

(u pacjentek po zabiegach operacyjnych). Zaleca się ograniczanie czasu odwiedzin 

(maksymalnie do dwóch godzin). 

5. Małoletni mogą odwiedzać pacjentów tylko w obecności osoby dorosłej, pod której 

opieką prawną lub faktyczną się znajdują. 

6. Nie zaleca się odwiedzać pacjentów osobom z czynną infekcją. 

7. Obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk przez wszystkich odwiedzających przed i po 

zakończeniu odwiedzin. 

8. Osoby włączające się w czynności higieniczne przy chorej muszą założyć fartuch 

ochronny. Wstęp osób niewłączających się do tych czynności jest możliwy bez fartucha. 

9. Odwiedzający są zobowiązani niezwłocznie zakończyć odwiedziny w razie 

konieczności podejmowania przy chorym czynności medycznych bądź niektórych 

zabiegów higienicznych na każde wezwanie personelu medycznego. 

10. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania się w sposób nieuciążliwy dla 

pacjentek i personelu oddziału. 

11. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków 

higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanej pacjentce przez osobę odwiedzającą 

powinna być ograniczona do niezbędnego minimum - wszystkie artykuły powinny 

zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjentów. 

12. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz ze względów 

epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów 

może w zakresie wynikającym z ustawy o prawa pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentów 

czasowo ograniczyć możliwość odwiedzin, powiadamiając o tym stosownym 

ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału i na stronie internetowej Szpitala. 

 



13. Osobom odwiedzającym zabrania się: 

- filmowania i fotografowania osób przebywających w oddziale bez ich zgody; 

- prowadzenia głośnych rozmów naruszających spokój innych pacjentów. 

- wchodzenia do pomieszczeń służbowych, gabinetów zabiegowych i innych sal 

chorych. 

- palenia tytoniu na terenie szpitala. 

14. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek personelu 

szpitala mogą zostać wyproszone z Oddziału. 

 

  



Regulamin odwiedzin w Oddziale Ginekologicznym 

 

1. Pacjentki Oddziału Ginekologicznego mają prawo do odwiedzin osób bliskich. 

2. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie od 11:00 do 18:00. Odwiedziny 

w pozostałych godzinach są możliwe po uzgodnieniu z Lekarzem Kierującym 

Oddziałem lub Lekarzem Dyżurnym. 

3. Jedną pacjentkę mogą odwiedzać jednocześnie maksymalnie 2 osoby dorosłe. 

4. Z uwagi na specyfikę oddziału odwiedziny nie powinny trwać dłużej niż 30 minut  

(u pacjentek po zabiegach operacyjnych). Zaleca się ograniczanie czasu odwiedzin 

(maksymalnie do dwóch godzin). 

5. Małoletni mogą odwiedzać pacjentki tylko w obecności osoby dorosłej, pod której 

opieką prawną lub faktyczną się znajdują. 

6. Nie zaleca się odwiedzać pacjentów osobom z czynną infekcją. 

7. Obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk przez wszystkich odwiedzających przed i po 

zakończeniu odwiedzin. 

8. Osoby włączające się w czynności higieniczne przy chorej muszą założyć fartuch 

ochronny. Wstęp osób niewłączających się do tych czynności jest możliwy bez fartucha. 

9. Odwiedzający są zobowiązani niezwłocznie zakończyć odwiedziny w razie 

konieczności podejmowania przy chorym czynności medycznych bądź niektórych 

zabiegów higienicznych na każde wezwanie personelu medycznego. 

10. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania się w sposób nieuciążliwy dla 

pacjentek i personelu oddziału. 

11. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków 

higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanej pacjentce przez osobę odwiedzającą 

powinna być ograniczona do niezbędnego minimum- wszystkie artykuły powinny 

zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjentki. 

12. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz ze względów 

epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów 

może w zakresie wynikającym z ustawy o prawa pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentów 

czasowo ograniczyć możliwość odwiedzin, powiadamiając o tym stosownym 

ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału i na stronie internetowej Szpitala. 

 

 



13. Osobom odwiedzającym zabrania się: 

- filmowania i fotografowania osób przebywających w oddziale bez ich zgody; 

- prowadzenia głośnych rozmów naruszających spokój innych pacjentów. 

- wchodzenia do pomieszczeń służbowych, gabinetów zabiegowych i innych sal 

chorych. 

- palenia tytoniu na terenie szpitala. 

14. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek personelu 

szpitala mogą zostać wyproszone z Oddziału. 

 

  



Regulamin odwiedzin Oddziału Położniczego i Neonatologicznego 

 

1. Pacjentki Oddziału Położniczego mają prawo do odwiedzin osób bliskich. 

2. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie od 10:00 do 19:00. 

Odwiedziny w pozostałych godzinach są możliwe po uzgodnieniu z Lekarzem 

Kierującym Oddziałem lub Lekarzem Dyżurnym. 

3. Jedną pacjentkę mogą odwiedzać jednocześnie maksymalnie 2 osoby dorosłe. Zaleca 

się ograniczanie czasu odwiedzin (maksymalnie do dwóch godzin). 

4. Małoletni mogą odwiedzać pacjentki tylko w obecności osoby dorosłej, pod której 

opieką prawną lub faktyczną się znajdują. 

5. Nie zaleca się odwiedzać pacjentki osobom z czynną infekcją. 

6. Obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk przez wszystkich odwiedzających przed i po 

zakończeniu odwiedzin. 

7. Osoby włączające się w czynności higieniczne przy pacjentce muszą założyć fartuch 

ochronny. Wstęp osób niewłączających się do tych czynności jest możliwy bez fartucha. 

8. Odwiedzający są zobowiązani niezwłocznie zakończyć odwiedziny w razie 

konieczności podejmowania przy pacjentce czynności medycznych bądź niektórych 

zabiegów higienicznych na każde wezwanie personelu medycznego. 

9. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania się w sposób nieuciążliwy dla 

pacjentek i personelu oddziału. 

10. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków 

higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanej pacjentce przez osobę odwiedzającą 

powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. 

11. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz ze względów 

epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentek 

może w zakresie wynikającym z ustawy o prawa pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentów 

czasowo ograniczyć możliwość odwiedzin, powiadamiając o tym stosownym 

ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału i na stronie internetowej Szpitala. 

12. Osobom odwiedzającym zabrania się: 

- filmowania i fotografowania osób przebywających w oddziale bez ich zgody; 

- prowadzenia głośnych rozmów naruszających spokój innych pacjentek; 

- wchodzenia do pomieszczeń służbowych, gabinetów zabiegowych i innych sal; 

- palenia tytoniu na terenie szpitala. 



13. Na Oddział Położniczy nie będą wpuszczane osoby w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu. 

14. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek personelu 

szpitala mogą zostać wyproszone z Oddziału. 

 

  



Regulamin odwiedzin w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

 

Sale intensywnego nadzoru są miejscem szczególnym, w którym leczeni są pacjenci 

wymagający intensywnego nadzoru i leczenia. Dlatego też prosimy odwiedzających o 

dostosowanie się do poniższych zasad. 

1. Pacjenci Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii mają prawo do odwiedzin osób 

bliskich. 

2. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie od 14:00 do 16:00. 

Odwiedziny w pozostałych godzinach są możliwe po uzgodnieniu z Lekarzem 

Kierującym Oddziałem lub Lekarzem Dyżurującym. 

3. Jednego chorego mogą odwiedzać jednocześnie najwyżej 2 osoby dorosłe. 

4. Z uwagi na specyfikę oddziału odwiedziny nie powinny trwać dłużej jak 15 minut. 

5. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 13 roku życia, z 

zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych. 

6. Osoby odwiedzające powinny być zdrowe (bez objawów infekcji dróg oddechowych i 

przewodu pokarmowego). 

7. Obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk przez wszystkich odwiedzających przed i po 

zakończeniu odwiedzin. 

8. Osoby włączające się w czynności higieniczne przy chorym muszą założyć fartuch 

ochronny. Wstęp osób niewłączających się do tych czynności jest możliwy bez fartucha. 

9. Odwiedzający są zobowiązani niezwłocznie zakończyć odwiedziny w razie 

konieczności podejmowania przy chorym czynności medycznych bądź niektórych 

zabiegów higienicznych na każde wezwanie personelu medycznego. 

10. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania się w sposób nieuciążliwy dla 

pacjentów i personelu oddziału. 

11. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz ze względów 

epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów 

może w zakresie wynikającym z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjentów czasowo ograniczyć możliwość odwiedzin, powiadamiając o tym 

stosownym ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału i na stronie 

internetowej Szpitala. 

 



12. Osobom odwiedzającym zabrania się: 

- wykonywania zdjęć fotograficznych pacjentowi i otoczeniu. 

- prowadzenia głośnych rozmów naruszających spokój innych pacjentów. 

- wchodzenia do pomieszczeń służbowych, gabinetów zabiegowych i innych sal 

chorych. 

- palenia tytoniu na terenie szpitala. 

13. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek personelu 

szpitala mogą zostać wyproszone z Oddziału. 

 

  



Regulamin odwiedzin w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 

 

1. Pacjenci Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej mają prawo do odwiedzin osób 

bliskich. 

2. Pacjent oraz osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu 

odwiedzin. 

3. Odwiedziny pacjenta odbywają się codziennie od godziny 11:00 do godziny 18:00. 

4. Odwiedziny możliwe są również w innych porach dnia, po uprzednim uzgodnieniu tego 

faktu z Lekarzem Kierującym Oddziałem lub Lekarzem dyżurnym, o ile nie zakłóca to 

toku pracy oddziału i nie wpływa ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów. 

5. Odwiedziny w sali pooperacyjnej możliwe są wyłącznie po uzyskaniu zgody Lekarza 

Kierującego Oddziałem lub Lekarza dyżurującego. 

6. Odwiedziny w Oddziale odbywają się za zgodą pacjenta. 

7. Zaleca się, aby jednego pacjenta odwiedzała jedna osoba. 

8. Zaleca się ograniczanie czasu odwiedzin (maksymalnie do dwóch godzin). 

9. Małoletni (do 16 roku życia) mogą odwiedzać pacjentów tylko w obecności osoby 

dorosłej, pod której opieką prawną lub faktyczną się znajdują. 

10. Nie zaleca się odwiedzać pacjentów osobom z czynną infekcją. 

11. Obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk przez wszystkich odwiedzających przed i po 

zakończeniu odwiedzin. 

12. Zabrania się odwiedzin osobom zainfekowanym jakąkolwiek chorobą zakaźną, 

agresywnych, pod wpływem alkoholu, środków odurzających. W przypadku 

stwierdzenia takich okoliczności personel Oddziału może poprosić o opuszczenie 

szpitala, a w przypadku niepodporządkowania się może poinformować kierownika 

dyżuru, wezwać pracownika ochrony i jeśli zajdzie taka potrzeba - policję. 

13. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich pacjentów, 

osoby odwiedzające mogą zostać poproszone o opuszczenie sali na czas wizyty 

lekarskiej lub pielęgniarskiej oraz w trakcie wykonywania czynności medycznych i 

pielęgnacyjnych. 

14. Zabrania się podawania pacjentom jakichkolwiek leków bez zgody lekarza. 

15. Zabrania się osobom odwiedzającym manipulowania sprzętem medycznym. 

16. Uprasza się o niesiadanie na łóżku chorego i łóżkach innych pacjentów. 



17. Osoby odwiedzające zobowiązane są do poszanowania mienia szpitalnego, 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych. 

18. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz ze względów 

epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów 

może w zakresie wynikającym z ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta 

czasowo ograniczyć możliwość odwiedzin, powiadamiając o tym stosownym 

ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału i na stronie internetowej Szpitala. 

19. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek 

personelu szpitala mogą zostać wyproszone z oddziału. 

 

  



Regulamin odwiedzin w Oddziale Pediatrycznym 

 

1. Rodzice (opiekunowie prawni lub faktyczni) małoletnich (do 18 roku życia) mogą 

przebywać na oddziale Szpitala przez cały czas pobytu dziecka. 

2. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie - zaleca się, aby odwiedziny 

odbywały się w godzinach od 11:00 do 18:00. W sytuacjach szczególnych możliwe są 

odwiedziny w pozostałych godzinach, po uzgodnieniu z lekarzem Kierującym 

Oddziałem lub lekarzem dyżurnym. 

3. Zaleca się ograniczanie czasu odwiedzin (maksymalnie do dwóch godzin). 

4. Nie zaleca się odwiedzać pacjentów osobom z czynną infekcją. 

5. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich pacjentów, 

osoby odwiedzające mogą zostać poproszone o opuszczenie sali na czas wizyty 

lekarskiej lub pielęgniarskiej oraz w trakcie wykonywania świadczeń medycznych i 

pielęgnacyjnych. 

6. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowywania się w sposób nieuciążliwy dla 

pacjentów i personelu oddziału. 

7. Małoletni (do 16 roku życia) mogą odwiedzać pacjentów tylko w obecności osoby 

dorosłej, pod której opieką prawną lub faktyczną się znajdują. 

8. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz ze względów 

epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów 

może w zakresie wynikającym z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta 

czasowo ograniczyć możliwość odwiedzin, powiadamiając o tym stosownym 

ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału i na stronie internetowej Szpitala. 

9. W trakcie odwiedzin zaleca się: 

- przebywanie nie więcej niż 2 osób do jednego pacjenta; 

- przed i po kontakcie z chorym umycie i zdezynfekowanie rąk; 

- niesiadanie na łóżkach pacjentów lub parapetach; 

- ograniczanie czasu odwiedzin (maksymalnie do dwóch godzin). 

10. Osobom odwiedzającym zabrania się: 

- przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków 

odurzających, a także odwiedzania pacjentów pod ich wpływem; 

- przynoszenia kwiatów; 

- wprowadzania zwierząt; 



- przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na 

oddziale lub utrudniających pobyt w szpitalu innym chorym; 

- chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje 

się odwiedzany pacjent; 

- pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza 

leczącego; 

- przynoszenia leków; 

- palenia tytoniu, w tym także e-papierosów na terenie całego szpitala; 

- używania telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej; 

- prowadzenia głośnych rozmów; 

- filmowania i fotografowania osób przebywających w oddziale bez ich zgody; 

- zakłócania procesu terapeutyczno-diagnostycznego; 

- naruszania praw pacjentów; 

- utrudniania pracownikom Szpitala wykonywania ich obowiązków. 

11. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek personelu 

szpitala mogą zostać wyproszone z oddziału. 

 

  



Regulamin odwiedzin w Oddziale Chorób Wewnętrznych P1 

1. Pacjenci Oddziału Chorób Wewnętrznych mają prawo do odwiedzin osób bliskich. 

2. Odwiedziny pacjentów mogą się odbywać codziennie. Zaleca się, aby odwiedziny 

pacjentów odbywały się w godzinach od 11.00 do 18.00. Odwiedziny w pozostałych 

godzinach możliwe są po uzgodnieniu z Lekarzem Kierującym Oddziałem lub 

Lekarzem dyżurnym. 

3. Zaleca się, aby jednego pacjenta odwiedzała jedna osoba. 

4. Zaleca się ograniczanie czasu odwiedzin (maksymalnie do dwóch godzin). 

5. Małoletni (do 16 roku życia) mogą odwiedzać pacjentów tylko w obecności osoby 

dorosłej, pod której opieką prawną lub faktyczną się znajdują. 

6. Nie zaleca się odwiedzać pacjentów osobom z czynną infekcją. 

7. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich pacjentów, 

osoby odwiedzające mogą zostać poproszone o opuszczenie sali na czas wizyty 

lekarskiej lub pielęgniarskiej oraz w trakcie wykonywania czynności medycznych i 

pielęgnacyjnych. 

8. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania w sposób nieuciążliwy dla 

pacjentów i personelu oddziału. 

9. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego Lekarz ze względów 

epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów 

może w zakresie wynikającym z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

czasowo ograniczyć możliwość odwiedzin, powiadamiając o tym stosowanym 

ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału i na stronie internetowej Szpitala. 

10. Osobom odwiedzającym zabrania się: prowadzenia głośnych rozmów naruszających 

spokój innych pacjentów, wchodzenia do pomieszczeń służbowych, gabinetów 

zabiegowych i innych sal chorych, palenia tytoniu na terenie szpitala, używania 

telefonów komórkowych po wejściu do oddziału. 

11. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek personelu 

szpitala mogą zostać wyproszone z oddziału. 

 



Regulamin odwiedzin w Oddziale Chorób Wewnętrznych P3 

1. Pacjenci Oddziału Chorób Wewnętrznych mają prawo do odwiedzin osób bliskich. 

2. Odwiedziny pacjentów mogą się odbywać codziennie. Zaleca się, aby odwiedziny 

pacjentów odbywały się w godzinach od 11.00 do 18.00. Odwiedziny w pozostałych 

godzinach możliwe są po uzgodnieniu z Lekarzem Kierującym Oddziałem lub 

Lekarzem dyżurnym. 

3. Zaleca się, aby jednego pacjenta odwiedzała jedna osoba. 

4. Zaleca się ograniczanie czasu odwiedzin (maksymalnie do dwóch godzin). 

5. Małoletni (do 16 roku życia) mogą odwiedzać pacjentów tylko w obecności osoby 

dorosłej, pod której opieką prawną lub faktyczną się znajdują. 

6. Nie zaleca się odwiedzać pacjentów osobom z czynną infekcją. 

7. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich pacjentów, 

osoby odwiedzające mogą zostać poproszone o opuszczenie sali na czas wizyty 

lekarskiej lub pielęgniarskiej oraz w trakcie wykonywania czynności medycznych i 

pielęgnacyjnych. 

8. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania w sposób nieuciążliwy dla 

pacjentów i personelu oddziału. 

9. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego Lekarz ze względów 

epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów 

może w zakresie wynikającym z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

czasowo ograniczyć możliwość odwiedzin, powiadamiając o tym stosowanym 

ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału i na stronie internetowej Szpitala. 

10. Osobom odwiedzającym zabrania się: prowadzenia głośnych rozmów naruszających 

spokój innych pacjentów, wchodzenia do pomieszczeń służbowych, gabinetów 

zabiegowych i innych sal chorych, palenia tytoniu na terenie szpitala, używania 

telefonów komórkowych po wejściu do oddziału. 

11. Osoby, które nie stosują się do postanowień regulaminu lub do wskazówek personelu 

szpitala mogą zostać wyproszone z oddziału. 

 


