Regulamin odwiedzin pacjentów Szpitala Powiatowego w Pszczynie
Postanowienia ogólne
1. Ze względów organizacyjnych oraz ze względu na dobro pacjentów zaleca się odwiedziny w godzinach
od 13.00 – 18.00
2. W wyjątkowych okolicznościach Ordynator, zastępca lub lekarz dyżurujący może wyrazić zgodę
na całodobowy pobyt osób odwiedzających.
3. Wejście na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wymaga każdorazowej zgody personelu
medycznego.
4. Zaleca się, aby osobami odwiedzającymi szpital były osoby pełnoletnie. Ze względów bezpieczeństwa
zdrowotnego dzieci poniżej 13 roku życia nie powinny odwiedzać pacjentów. Osoby niepełnoletnie
mogą odwiedzać pacjentów pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za zachowanie
i bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej.
5. Odwiedziny w Szpitalu, możliwe są za dorozumianą zgodą pacjenta. Jeżeli Pacjent nie wyraża zgody
na odwiedziny – są one niemożliwe. Pacjent powinien każdorazowo zgłosić pielęgniarce oddziałowej,
że nie wyraża zgody na odwiedziny.
6. Chorych mogą odwiedzać równocześnie maksymalnie 2 osoby. Na trakcie porodowym pacjentce
towarzyszyć może nie więcej niż 1 osoba.
7. Zabrania się odwiedzin pacjentów przez osoby dotknięte chorobą zakaźną oraz osobom znajdującym się
w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
8. Przedstawiciele mediów, przedstawiciele handlowi, osoby publiczne i inne, którzy nie są
odwiedzającymi znanego sobie pacjenta mają możliwość wejścia na Oddział po uzyskaniu wcześniejszej
zgody Dyrekcji Szpitala, w terminie i miejscu ustalonym z Ordynatorem Oddziału.
Obowiązki odwiedzającego
9. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
- zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu
- podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego
- poszanowania mienia szpitala
- zachowania czystości i porządku, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych.
10. Osobom odwiedzającym zabrania się:
- palenia papierosów i używania środków odurzających na terenie szpitala
- dostarczania chorym napojów alkoholowych, tytoniu i środków odurzających
- dostarczania pacjentom artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza leczącego
- dostarczania pacjentom leków bez zgody lekarza prowadzącego
- siadania na łóżkach pacjentów oraz wieszania rzeczy na łóżkach i stojakach
- manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacją
- wprowadzania zwierząt
- przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu
innym chorym
- przebywania w salach innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent
- przebywania w salach pacjentów podczas obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów leczniczych
i czynności porządkowych
- filmowania i fotografowania osób przebywających na oddziale.
- zabierania pacjentów poza teren budynku szpitala bez zgody personelu medycznego.
Postanowienia końcowe
11. Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu szpitala
nie będą wpuszczane na teren szpitala, bądź mogą być wydalone.
12. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów ze
względu na możliwości organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego lub bezpieczeństwa
pacjentów.

