
Regulamin odwiedzin pacjentów                                             
w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ

1. W Szpitalu obowiązuje zasada pełnodobowej  możliwości odwiedzin. 
2. Preferowane  ze  względu  na  organizację  pracy  oddziałów  szpitalnych  godziny

odwiedzin pacjentów to 9.00 -20.00   za wyjątkiem odwiedzin w:
-  sali wzmożonego nadzoru na Oddziale Chorób Wewnętrznych, 
-  salach stanowiących izolatkę, w czasie przebywania w niej pacjenta wymagającego
izolacji,
-  sali pooperacyjnej Bloku Operacyjnego,

      gdzie dopuszcza się odwiedziny za zgodą Ordynatora Oddziału lub lekarza dyżurnego.
3. Umożliwia się odwiedziny indywidualne poza wskazanymi preferowanymi godzinami

za zgodą Ordynatora Oddziału  lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego.
4. Wskazane jest  by jednego pacjenta  odwiedzały  jednocześnie  nie  więcej  niż  dwie

osoby.

5. Odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w sposób niezakłócający pracy oddziału
oraz  nie mogą naruszać praw innych pacjentów.

6. Odwiedzający ma obowiązek zachować ciszę, spokój, czystość i porządek.

7. Odwiedziny mogą odbywać się na sali chorych, w miejscach wyznaczonych na terenie
oddziału, w kawiarence szpitalnej, w ogrodzie, w holu przy wejściu głównym. 

8. Nie należy wychodzić poza oddział z pacjentem bez wiedzy personelu  oddziału.
9. Odwiedzającym zakazuje się:

- manipulowania medyczną aparaturą, urządzeniami, instalacjami elektrycznymi,
- wnoszenie na teren szpitala i spożywania alkoholu  i środków  odurzających,
- palenia tytoniu na terenie szpitala,
- odwiedzin w stanie nietrzeźwym,
- oddalania się z pacjentem poza teren szpitala bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki,
- siadania na łóżkach szpitalnych,
- wprowadzenia i przynoszenia zwierząt.

10. Zaleca  się,  aby  rodzaj  artykułów  spożywczych  przynoszonych  dla  pacjentów  na
oddział był konsultowany z lekarzem lub pielęgniarką.

11. W  przypadkach  uzasadnionych  względami  sanitarnymi,  epidemiologicznymi,
porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających na
tej samej sali chorych odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone przez
Ordynatora Oddziału.

12. W  przypadku  wystąpienia  zagrożeń  epidemicznych  Ordynator  Oddziału
w porozumieniu z Dyrektorem ds. Medycznych lub Pielęgniarką Epidemiologiczną
ma  prawo  wstrzymać  lub  ograniczyć  czasowo  odwiedziny  na  oddziale.
Dyrektor  ds.  Medycznych   ma  prawo  wstrzymać  odwiedziny  w  całym  szpitalu.
Informacja  o  takiej  decyzji  jest  wywieszana  w  ogólnie  dostępnym  i  widocznym
miejscu.

13. Osoba  odwiedzająca  ma  obowiązek  podporządkować  się  poleceniom  personelu
medycznego Szpitala. 
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