Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Regulamin odwiedzin pacjentów w szpitalu
§1
1. Odwiedziny pacjentów w szpitalu odbywają się codziennie w godzinach od 11.00 do 20.00.
2. Ordynator oddziału/ lekarz kierujący oddziałem/ lub upoważniony lekarz może udzielić zgody lub
wydać przepustkę stałą na odwiedziny pacjenta w innych godzinach.
3. Szpital nie ogranicza odwiedzin lub obecności rodziców, opiekunów dzieci będących na leczeniu
szpitalnym.
4. Rodzice/opiekunowie dziecka/ mogą sprawować opiekę pielęgnacyjną zaspakajając potrzebę miłości i
bezpieczeństwa dziecka w dowolnym czasie przestrzegając ściśle zaleceń lekarzy i pielęgniarek
dostosowując się do wymagań i specyfiki oddziału, w którym leczone jest dziecko.
§2
1. Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawo do poszanowania
intymności jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby .
2. Zabrania się odwiedzin z dziećmi poniżej 7 roku życia .
3. Zabrania się odwiedzin przez osoby pod wpływem alkoholu czy środków odurzających oraz
dotkniętych chorobą zakaźną bądź infekcją wirusową .
§3
1. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego w szpitalu dyrektor zakładu lub upoważniony przez
dyrektora zakładu lekarz może ograniczyć czasowo prawo pacjenta do kontaktu osobistego z
osobami z zewnątrz.
2. W uzasadnionych przypadkach lekarz może przerwać odwiedziny chorego .
§4
1. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:
1) pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia ;
2) zaopatrzenia się w obuwie ochronne zaś wchodząc do oddziału położniczego i oddziału
anestezjologii i intensywnej terapii dodatkowo w fartuch ochronny ;
3) zachowania nie będącego uciążliwym dla innych pacjentów ;
4)zachowania ciszy i taktu ,nie zakłócania swoją obecnością trwającego procesu terapeutycznego
oraz należnego spokoju innym pacjentom ;
5) podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu szpitala ;
6) poszanowania mienia szpitala.
2. Odwiedzającym na terenie szpitala zabrania się:
1) przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania alkoholu ;
2) palenia papierosów i używania środków odurzających na całym terenie zakładu ,
3) sprzedaży różnego rodzaju towarów ;
4) manipulowania aparaturą medyczną , urządzeniami , instalacją elektryczną , gazową,
wentylacyjną ;
5) wnoszenia potraw i podawania ich choremu bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem
rodzaju i zakresu diety ;
6) siadania na łóżkach szpitalnych ;
7) chodzenia po salach , w których znajdują się inni pacjenci oraz przebywania w pomieszczeniach
zabiegowych i gospodarczych .

