
Pacjenci hospitalizowani mają prawo do odwiedzin oraz sprawowania dodatkowej 
opieki pielęgnacyjnej przez rodzinę lub inne osoby wskazane przez pacjenta1. 
Przeszkodą w realizacji tego prawa może być wyłącznie sytuacja epidemiologiczna 
lub poważne kwestie organizacyjne.

Mało kto lubi trzymać się sztywnych przepisów, zwłaszcza jeśli nie są one 
zrozumiałe. W opinii wielu osób regulaminy w szpitalu są wymysłem ich pracowników, 
a tymczasem szpital to miejsce, w którym na stosunkowo niewielkiej przestrzeni 
zgromadzono wiele osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego wprowadzenie zasad 
dotyczących odwiedzin jest konieczne, aby nie zwiększać zagrożenia zdrowia i życia osób 
hospitalizowanych oraz zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym. Szpital jest 
środowiskiem w którym nie brakuje organizmów potencjalnie chorobotwórczych: wirusów, 
bakterii, grzybów, pasożytów i o tym muszą pamiętać odwiedzający, zachowując wszelkie 
zasady sanitarno-higieniczne.

Chorych, za ich zgodą, odwiedzać można codziennie, prosimy jednak, 
aby ze względów organizacyjnych unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań 
oraz posiłków. Liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych 
chorych oraz normalnego funkcjonowania oddziału.

Należy zawsze pamiętać, że szpital to miejsce gdzie przebywają ludzie chorzy, 
wymagający spokoju i ciszy i te potrzeby trzeba bezwzględnie uszanować. 
Wchodząc na teren Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, zwanego dalej „Szpitalem”, 
należy dostosować się do panujących w nim reguł - dla bezpieczeństwa własnego 
i pacjentów. Wszelkie wątpliwości należy zawsze konsultować z personelem medycznym 
Szpitala.

1 art. 34 i 35 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz.159 z póżn.zm.)
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ZGODA PACJENTA NA ODWIEDZINY

1. Pacjent Szpitala w trakcie hospitalizacji ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego 
lub korespondencyjnego z innymi osobami.

2. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu określonymi osobami; na życzenie 
pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do 
osób przez niego wskazanych w pisemnym oświadczeniu, które jest dołączane do historii 
choroby pacjenta.

OGÓLNE ZASADY ODWIEDZIN

1. Osoba odwiedzająca winna w pierwszej kolejności kierować się dobrem i bezpieczeństwem 
odwiedzanego pacjenta oraz pozostałych chorych przebywających w Szpitalu.

2. W trakcie odwiedzin należy stosować się do poleceń i zaleceń lekarzy, pielęgniarek oraz 
pozostałego personelu Szpitala, zarówno w zakresie procesu diagnostyczno- 
terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.

3. Chorego mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby, a w danej sali chorych nie 
może być więcej osób odwiedzających niż pacjentów.

4. Należy stosować się do ustalonego porządku pracy zespołu terapeutycznego, w tym w 
celu zachowania zasad intymności pacjenta wymaga się od odwiedzających opuszczenia 
sali chorych w godzinach obchodu oraz wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych.

5. Każdorazowo należy zgłaszać personelowi medycznemu oddziału zamiar opuszczenia 
oddziału przez pacjenta i udania się z nim do innych komórek organizacyjnych Szpitala 
(każdorazowo pacjent i odwiedzjący muszą uzyskać zgodę pielęgniarki/położnej/ratownika 
medycznego).

6. Chorych mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 7-go roku życia, będące 
pod opieką osoby dorosłej. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7-go 
roku życia - dotyczy to szczególnie przypadków, gdy pacjent przebywa na sali 
wieloosobowej lub stan jego określany jest jako ciężki. Ze względu na dobro dziecka 
zabrania się odwiedzin z dziećmi poniżej 1-go roku życia.

7. Ordynator lub lekarz oddziału mogą w indywidualnych przypadkach na uzasadnioną prośbę 
pacjenta lub rodziny zezwolić na odwiedzenie chorego dzieciom poniżej 7-go roku życia 
będących pod opieką osoby dorosłej.

8. Wizyty w oddziale przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, 
osób publicznych i innych mogą odbywać się po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji 
Szpitala, w terminie i miejscu ustalonym z ordynatorem oddziału.

9. Osoby odwiedzające zobowiązane są w szczególności do:

a) zapoznania i stosowania się do uregulowań niniejszego Regulaminu odwiedzin, 
Regulaminu praw i obowiązków pacjenta oraz Regulaminu sprawowania dodatkowej 
opieki nad pacjentem, które są udostępniane do zapoznania się na tablicach 
ogłoszeń oraz w rejestracjach/sekretariatach i dyżurkach pielęgniarskich;

b) pozostawienia w szatni wierzchniego ubrania (palt, kurtek, płaszczy), nakrycia głowy, 
parasoli, dużych toreb itp. (w okresie jesienno-zimowo-wiosennym); w szczególności 
zakazuje się wchodzenia w okryciach wierzchnich do sal chorych, umieszczania jej 
na łóżkach szpitalnych, szafkach oraz wchodzenia w nich do gabinetów 
diagnostyczno-zabiegowych i pokojów badań; dokładnego wytarcia obuwia o 
wycieraczkę przed wejściem do budynku Szpitala;

c) założenia odzieży ochronnej (jednorazowego użytku fartucha ochronnego) w 
przypadku takich zaleceń przez personel Szpitala,
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d) przestrzegania zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków 
odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, palenia 
tytoniu, spożywania alkoholu, uprawiania gier hazardowych na terenie Szpitala;

e) zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa własnego i pacjentów, w tym nie 
wychylania się z okien, dzieci bez opieki dorosłych nie powinny korzystać z wind, 
schodzić ze schodów i otwierać okien;

f) stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym, w 
tym nie manipulować przy windach szpitalnych, aparaturze medycznej, urządzeniach 
grzewczych, urządzeniach gazowych i elektrycznych, wentylacyjnych i innych; nie 
zapalać zapałek, papierosa, świeczek, nie używać urządzeń elektrycznych 
mogących spowodować pożar (piecyków, czajników, grzałek itp.);

g) przestrzegania zakazu obsługiwania aparatów i urządzeń medycznych;
h) przestrzegania zasad i norm społecznego zachowania; odnosić się życzliwie i 

kulturalnie do pacjentów, odwiedzających i personelu Szpitala; szanować intymność 
i prywatność pacjentów; nie przejawiać agresji wobec innych osób, rozwiązywać 
problemy zgodnie z zasadami asertywności;

i) nie zakłócania spokoju innym chorym, w tym w przypadku pobytu na terenie Szpitala 
w porze nocnej przestrzegać godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00);

j) korzystania z telefonów komórkowych i telewizora w sposób nie stwarzający 
uciążliwości dla pacjentów i personelu;

k) szanowania mienia Szpitala pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego 
zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież;

I) utrzymywania ładu oraz porządku w miejscu pobytu;
m) dbania o nie roznoszenie zakażeń poprzez między innymi: częste mycie i 

dezynfekcję rąk szpitalnym środkiem do dezynfekcji rąk, nie siadania na łóżkach 
pacjentów, nie chodzenia do innych sal chorych, nie korzystania z toalet dla 
pacjentów, nie dotykanie poręczy łóżek innych pacjentów niż odwiedzanego itp.

n) przyniesienie i podanie pacjentowi produktów żywnościowych i napoi należy 
uzgodnić z pielęgniarką/położną oddziału oraz produkty łatwo psujące się 
pozostawić w lodówce pacjentów znajdującej się w oddziale w oznakowanych 
imieniem i nazwiskiem pacjenta specjalnych pojemnikach do przechowywania 
żywności;

o) za przedmioty pozostawione pacjentowi w sali chorych i zaginione, a także za 
przedmioty wartościowe Szpital nie ponosi odpowiedzialności;

p) przestrzegania szczególnych ustaleń organizacyjnych obowiązujących w 
poszczególnych oddziałach Szpitala.

10. Osobom odwiedzającym zabrania się między innymi:

a) dostarczania choremu alkoholu, 
papierosów, środków odurzających 
oraz innych, które mogłyby choremu 
zaszkodzić lub są dla chorego 
niebezpieczne;

b) przynoszenia i przekazywania 
pacjentowi leków, bez zgody i wiedzy 
lekarza;

c) przynoszenie materiałów i substancji 
niebezpiecznych w szczególności 
łatwopalnych, wybuchowych, trujących i 
wszelkich o podobnym działaniu;
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d) prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić 
chorego lub innych pacjentów w stan niepokoju;

e) spożywania posiłków i picia napojów w salach chorych;
f) zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne oraz agresywnych w 

stosunku do pacjentów i personelu;
g) przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych, kuchence 

oddziałowej oraz innych salach chorych niż pacjenta odwiedzanego;
h) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji itp.;
i) podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych, z 

wyjątkiem uzasadnionych przypadków za zgodą pracowników oddziału;
j) filmowania lub fotografowania pacjentów lub innych osób bez uzyskania na to zgody 

pacjentów i/lub personelu;
k) dostarczania i pozostawiania pacjentowi artykułów spożywczych, które zostały 

zabronione przez lekarza;
I) przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają 

pobyt w Szpitalu innym chorym;
m) korzystania w czasie odwiedzin z naczyń i przedmiotów osobistego użytku 

pacjentów;
n) podawania pacjentowi samowolnie leków (poza zleconymi) i stosowania zabiegów 

innych niż zlecone lekarza;
o) nie wyprowadzanie pacjentów poza teren oddziału lub Szpitala bez zgody lekarza 

lub pielęgniarki/położnej, chyba, że został do tego upoważniony przez odpowiednią 
osobę (każdorazowo odwiedzający i pacjent muszą uzyskać zgodę lekarza lub 
pielęgniarki/położnej/ratownika medycznego) lub w oddziałach psychiatrycznych 
otrzymania przepustki od lekarza;

p) nie zmieniania przydzielonej sali lub łóżka bez zgody lekarza lub 
pielęgniarki/położnej.

11 .Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin pacjenta przez osoby:

a) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
b) wykazujących objawy infekcji lub innych problemów zdrowotnych (np. biegunka, 

katar, kaszel, zmiany skórne, podwyższona temperatura);
c) dotkniętych chorobą zakaźną (np. grypa, półpasiec, ospa, gruźlica).

12. Lekarz, pielęgniarka, położna lub inny pracownik medyczny mają prawo i obowiązek 
zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do Regulaminu odwiedzin.

13. Lekarz ma prawo poprosić o opuszczenie oddziału przez odwiedzjących w przypadku 
rażącego naruszenia Regulaminu odwiedzin, w tym między innymi samodzielnej ingerencji 
w proces terapeutyczny, którym objęty jest pacjent, zakłócenia spokoju i porządku w 
oddziale; jeżeli wezwanie do opuszczenia Szpitala okaże się nieskuteczne, w przypadkach 
uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem Szpitala ma prawo do wezwania pracowników 
ochrony Szpitala.

14.Jeśli zachowanie odwiedzjących zagraża bezpieczeństwu pacjentów lub personelu 
Szpitala, lekarz ma prawo i obowiązek poprosić o pomoc Policję, uprzedzając o takiej 
konieczności odwiedzjącego wraz z podanie uzasadnienia swojej decyzji.

15. Wszelkie życzenia i uwagi dotyczące odwiedzin osoby odwiedzające mogą zgłaszać do 
ordynatora oddziału lub dyrekcji Szpitala (lp., bud. D, pok.143).
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DNI I GODZINY ODWIEDZIN

1. Z uwagi na konieczność wykonania czynności diagnostyczno-terapeutycznych i 
pielęgnacyjnych standardowo odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się 
codziennie w godzinach 11.00-19.00.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (podyktowanych stanem chorego, sytuacją w 
rodzinie, zgłoszenie akcesu do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej) po 
uzyskaniu zgody lekarza, pielęgniarki lub położnej odwiedziny mogą się odbyć poza 
wyznaczonymi standardowo godzinami.

3. Lekarz, pielęgniarka lub położna mogą zdecydować o doraźnym skrócenia czasu odwiedzin 
z powodu ważnych przyczyn, a w tym między innymi konieczności wykonania niezbędnych 
procedur pielęgnacyjno-terapeutycznych, sytuacji organizacyjnej lub epidemiologicznej.

SZCZEGÓLNE ZASADY ODWIEDZIN

Poza wyżej opisanymi obowiązują szczególne zasady odwiedzin wynikające ze specyfiki 
oddziałów:

1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
a) ze względu na złożoność i ilość specjalistycznych procedur medycznych odwiedziny 

odbywają się w godz. 11.00-17.00;
b) w uzasadnionych przypadkach i za indywidulaną zgodą ordynatora lub lekarza 

dyżurnego odwiedziny mogą się odbyć poza godzinami wyznaczonymi powyżej;
c) każdego z odwiedzjących obowiązuję nakaz zakładania jednorazowych fartuchów 

ochronnych (opuszczając oddział należy w śluzie wyrzucić fartuch do kosza na 
odpady komunalne);

d) przed wejściem do oddziału oraz po odwiedzinach należy w śluzie umyć i 
zdezynfekować ręce (środkiem z dozowników zamieszczonych na ścianach);

e) osoby niepełnoletnie mogą odwiedzić chorego na podstawie zgody swojego rodzica 
lub opiekuna prawnego i w jego obecności oraz po wyrażeniu zgody lekarza 
oddziału;

f) osobom odwiedzającym zabrania się używania telefonów komórkowych na salach 
chorych.

2. Oddział Pediatryczny oraz dzieci w Oddziale Chirurgii Ogólnej

a) rodzice lub opiekunowie prawni mają, po 
uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym 
lub dyżurnym, nieograniczony dostęp do 
dziecka; pozostałe osoby muszą 
każdorazowo uzyskać zgodę lekarza 
oddziału, który ją wydaje na podstawie 
zgody rodzica/opiekuna dziecka na 
wizytę osoby postronnej.

b) ze względów epidemiologicznych 
(możliwość infekcji) szczególną 
ostrożność zachować należy w 
przypadku wizyt dzieci i młodzieży do lat 
14-tu; w takich przypadkach 
należy zawsze zapytać o zgodę lekarza;
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c) obowiązuje bezwzględny zakaz otwierania okien, szczególnie w salach chorych; 
okno może tylko uchylić przy pomocy klamki zamykanej na klucz personel oddziału;

d) osoby odwiedzające muszą każdorazowo poinformować pielęgniarki oddziału o 
fakcie przyjścia i opuszczenia sali oraz opieki nad dzieckiem;

e) przy dziecku przez całą dobę może świadczyć dodatkową opiekę jedna osoba 
(rodzic lub za zgodą rodziców inna osoba);

3. Odział Położniczy i Blok Porodowy
a) zabronione jest wychodzenie wychodzenia z noworodkiem poza oddział;
b) nie wolno korzystać z łazienek znajdujących się przy salach pacjentek;
c) obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin osób z objawami infekcji i choroby 

zakaźne;
d) zabrania się bezpośredniego kontaktu z innymi noworodkami poza odwiedzanym 

noworodkiem;
e) ze względów epidemiologicznych (możliwość zainfekowania noworodka i pacjentki) 

szczególną ostrożność zachować należy w przypadku wizyt dzieci i młodzieży do lat 
14-tu (należy zawsze uzyskać zgodę lekarza);

f) umyć i zdezynfekować ręce przed kontaktem z noworodkiem.

4. Izolatki
a) należy uzyskać zgodę lekarza na odwiedziny;
b) w jednym czasie pacjenta może odwiedzać jedna osoba;
c) zawsze należy zgłosić odwiedziny u pielęgniarki oddziału, która wskaże metody 

zabezpieczenia przed zakażeniem (minimum jednorazowy fartuch ochronny);
d) przed i po wyjściu z izolatki należy umyć i zdezynfekować ręce;
e) bezwzględnie przestrzegać zaleceń personelu medycznego;
f) nie zaleca się, aby dzieci do 14-go roku życia odwiedzały pacjenta.

5. Oddziały Psychiatryczne
a) zakaz odwiedzin dzieci poniżej 14-go roku życia;
b) bezwzględny zakaz wnoszenia i pozostawiania u pacjenta wszelkich ostrych 

przedmiotów, szklanych butelek, pasków, leków, alkoholu, substancji 
psychoaktywnych itp.;

c) należy skonsultować z pielęgniarką oddziału możliwość pozostawienia pacjentowi 
określonych przedmiotów i rzeczy;

d) ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przedmioty przyniesione do oddziału 
mogą zostać skontrolowane przez personel oddziału i zweryfikowana możliwość ich 
pozostawienia u pacjenta;

e) odwiedziny mogą odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych: stołówka, sale 
dziennego pobytu, hole; nie można wchodzić do sal chorych;

f) nie wolno otwierać żadnych okien i pozostawią przedmiotów, które mogą umożliwić 
pacjentom otwarcie okna lub drzwi do pododdziałów zamkniętych;

OPIEKA DODATKOWA

1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez rodzinę lub inną 
wskazaną osobę.

2. Na prośbę pacjenta lub rodziny ordynator lub lekarz dyżurny oddziału może wyrazić 
indywidualną zgodę na udział krewnych lub opiekunów w opiece nad chorym dorosłym.

3. Rodzice dzieci hospitalizowanych mają prawo do sprawowania osobistej opieki i możliwość 
przebywania z dzieckiem całodobowo w oddziale za opłatą przewidzianą w cenniku 
Szpitala.
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4. Mąż lub inna osoba wskazana przez rodzącą może uczestniczyć i sprawować dodatkową 
opiekę pielęgnacyjną w Szpitalu w trakcie ciąży, porodu odbywającego się drogami natury i 
połogu.

1. Osoby odwiedzające pacjenta mogą 
zwracać się o informację dotyczącą 
stanu zdrowia chorego do ordynatora 
lub lekarza prowadzącego w celu 
uzyskania szczegółowej informacji o 
stanie zdrowia chorego lub lekarza 
dyżurnego w celu uzyskania informacji o 
aktualnym stanie zdrowia pacjenta. 
Lekarze moga udzielić takiej informacji 
tylko osobie wskazanej przez pacjenta 
w pisemnym oświadczeniu dołączonym 
do historii choroby, a jeżeli pacjent jest 
nieprzytomny i nie złożył wcześniej w 
tym względzie żadnego oświadczenia 
woli -  tylko osobie z najbliższej rodziny 
pacjenta.

2. Pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny udzielają informacji wyłącznie w ramach 
swoich kompetencji zawodowych, w tym w szczególności w zakresie opieki pielęgniarskiej.

3. Informacje w razie pogorszenia się zdrowia lub zgonu pacjenta, odbiór odzieży i innych 
przedmiotów należących do pacjenta oraz dokumentacji medycznej mogą uzyskać 
wskazane w oświadczeniu pacjenta lub w przypadku jego braku najbliższa rodzina;

4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.

OGRANICZENIA ODWIEDZIN

1. Okresowe ograniczenia odwiedzin pacjentów w Szpitalu mogą zostać wprowadzone w 
uzasadnionych przypadkach, głównie:

a) gdy pacjent jest chory na chorobę zakaźną lub z innych przyczyn wymagających 
izolacji;

b) zagrożenia epidemiologicznego - wystąpienia w środowisku poza Szpitalem 
zwiększonej ilości zachorowań na choroby zakaźne (np. grypa), które mogą 
stwarzać ryzyko dla hospitalizowanych;

c) konieczności zapewnienia tzw. izolacji ochronnej pacjentów z indywidualnymi 
przypadkami pierwotnych lub wtórnych zaburzeń odporności;

d) prowadzenie remontów pomieszczeń Szpitala, które ograniczają możliwość 
zapewnienia warunków odwiedzin;

e) innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów lub koniecznością 
zapewnienia sprawnej realizacji świadczeń zdrowotnych.

INFORMOWANIE O STANIE ZDROWIA
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2. Każda decyzja ograniczająca odwiedziny pacjentów, zostaje wydana przez dyrektora lub 
ordynatora oddziału w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie oraz przewidywany termin 
trwania ograniczeń.

3. Treść takiej decyzji zostaje przekazana personelowi Szpitala oraz pacjentom i 
odwiedzającym w formie ogłoszenia.

Podstawa prawna:

' ł  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. 
z 2012r. poz.159 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 
z późn.zm.);

•+  Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 174, 
poz. 1039 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 
poz. 1375 z późn.zm.);
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