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Prezesa Zarządu Płockiego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 
z dnia 24 stycznia 2019 r. 

 
 

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH LUB PRZEBYWAJĄCYCH 

w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 

uwzględniający prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 

oraz zakres opieki świadczonej przez osoby bliskie/opiekunów faktycznych pacjentów. 

 

Regulamin obowiązuje we wszystkich zakładach leczniczych lecznictwa zamkniętego Płockiego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o..  

1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Świętej Trójcy lub przebywających  
w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym możliwe są codziennie w godzinach ustalonych przez 
komórkę organizacyjna (Oddział Szpitala Świętej Trójcy lub Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. 
Informacja o zalecanych godzinach odwiedzin znajduje się w miejscu widocznym  
i ogólnodostępnym w danej komórce organizacyjnej. W celu zachowania właściwej organizacji 
pracy personelu i zapewnienia spokoju wszystkim pacjentom przebywającym w salach chorych, 
po godzinie 22:00 zalecane jest opuszczenie Szpitala Świętej Trójcy lub Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego przez odwiedzających. 

2. Odwiedziny pacjentów mogą być ograniczone przez Zarząd Spółki lub upoważnionego przez 
niego lekarza z powodu zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo 
zdrowotne pacjentów oraz inne ważne przyczyny organizacyjne komórki organizacyjnej. 

3. W Oddziale Anestezjologii, sali pooperacyjnej odwiedziny uzgadniane są z kierownikiem Oddziału 
lub lekarzem prowadzącym bądź dyżurnym, którzy indywidualnie określają godzinę i czas ich 
trwania. Odwiedziny na powyższych salach odbywają się pojedynczo, w ubraniu ochronnym 
(fartuch, obuwie ochronne, maska), tylko w obecności pielęgniarki dyżurnej. 

4. Chorych mogą odwiedzać: 

a) osoby pełnoletnie; 

b) osoby nieletnie, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. 

5. Zaleca się, aby jednego pacjenta odwiedzały jednocześnie nie więcej niż dwie osoby. 

6. Chorych nie mogą odwiedzać: 

a) osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; 

b) osoby dotknięte chorobą zakaźną lub których stan zdrowia zagraża leczonym w Szpitalu 
Świętej Trójcy lub przebywającym w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. 

7. Osoby odwiedzające chorego są zobowiązane: 

a) zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu; 

b) stosować się do poleceń personelu Szpitala, w tym także, co do zleconej pacjentowi diety; 

c) nie utrudniać wykonywania czynności pielęgnacyjno-leczniczych przez personel medyczny; 

d) przebywać jedynie w pomieszczeniach dla chorych; 

e) w czasie złych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) zaleca się pozostawianie odzieży 
wierzchniej w szatni Szpitala Świętej Trójcy. 

8. Osobom odwiedzającym chorego zabrania się: 

a) dostarczania choremu alkoholu, papierosów, narkotyków lub innych środków o podobnym 
działaniu oraz artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez personel medyczny; 

b) siadania na łóżkach chorych; 

c) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacjach elektrycznych, 
wentylacyjnych, grzewczych itp.; 



                                                                                                                             

 

 
d) prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić chorego 

w stan niepokoju; 

e) palenia tytoniu, picia alkoholu lub używania narkotyków oraz środków o podobnym działaniu; 

f) spożywania na terenie zakładów leczniczych jakichkolwiek napojów i posiłków, które można 
spożywać jedynie w wyznaczonych w tym celu miejscach (bufet) mieszczących się na terenie 
Szpitala Świętej Trójcy; 

g) chodzenia po innych salach chorych; 

h) karmienia innych pacjentów; 

i) używania, bez porozumienia z kierownikiem komórki organizacyjnej lub lekarzem 
prowadzącym, jakichkolwiek własnych urządzeń lub aparatów zasilanych energią 
elektryczną; 

j) zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń komórki organizacyjnej oraz wyrzucania 
odpadków do urządzeń sanitarnych. 

9. Osoby odwiedzające chorego mogą: 

a) zwrócić się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do kierownika komórki 
organizacyjnej, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego. Informacja taka może być 
przekazana tylko osobom upoważnionym przez pacjenta lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu.  

b) uczestniczyć w zabiegach pielęgnacyjnych lub sprawować dodatkową opiekę pielęgnacyjną 
za zgodą pacjenta i po konsultacji z lekarzem lub pielęgniarką odpowiedzialną za danego 
pacjenta. Zakres opieki obejmuje: 

− współudział w podstawowych zabiegach higieniczno – pielęgnacyjnych (w tym, m.in.: 
asysta przy kąpieli, przewijaniu i ubieraniu oraz pielęgnacji skóry noworodka); 

− zaspokojenie potrzeb biologicznych (np. pomoc przy karmieniu, podawaniu płynów); 

− podstawową rehabilitację pacjenta lub terapię zajęciową; 

− pomoc przy chodzeniu, wożenie na wózku inwalidzkim; 

− pomoc podczas wstawania z łóżka i siadania; 

− udział w utrzymaniu porządku na stoliku przyłóżkowym i w szafce z rzeczami osobistymi 
pacjenta; 

− przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji; 

− przyjęcie zaleceń do dalszego postępowania z opiece nad chorym.  

10. Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem przez osobę odwiedzającą nie może naruszać 
praw pozostałych pacjentów do właściwego leczenia, spokoju i intymności. 

11. W miarę możliwości, w celu zachowania prawa pacjenta do poszanowania prywatności, 
odwiedziny mogą odbywać się w innych dostępnych miejscach niż sala chorych. 

12. Osoby odwiedzające chorego, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu albo 
do wskazówek personelu zakładu leczniczego lub Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, zostają 
poproszone o opuszczenie Szpitala oraz ponoszą odpowiedzialność zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 


