
 

 

Regulamin odwiedzin 
w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym  

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. 
 

 

1. Zaleca się aby odwiedziny pacjentów odbywały się  w godz. od 12:00  do 18:00.  
2. Ponadto w godzinach 12.30- 13.30 oraz 16.30- 17.30 odbywa się dystrybucja posiłków oraz leków, 

(w tym wykonywanie iniekcji, karmienie pacjentów ); ze względu na konieczność sprawnego 
prowadzenia tych czynności zaleca się, aby na salach chorych pozostali tylko ci odwiedzający, 
którzy pragną czynnie zaangażować się w opiekę nad swoimi bliskimi.   

3. Odwiedziny w innych godzinach wymagają uzgodnienia z lekarzem lub pielęgniarką oddziałową 
z zastrzeżeniem ust. 4  
 

4. Dalsze ograniczenie kontaktu pacjenta z osobą z zewnątrz może nastąpić ze względu na 
szczególne warunki przebywania innych osób chorych oraz związaną z nimi konieczność ochrony 
prawa pacjenta lub ze względów epidemicznych. 
 

5. Ze względu na komfort pacjentów leżących oraz ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne 
odwiedziny mogą być ograniczone do 1-2 osób.  
 

6. Pacjenci, których stan zdrowia nie wymaga leżenia lub przebywania w sali chorych, mogą 
kontaktować się z osobami z zewnątrz w sali dziennego pobytu, w sali terapii zajęciowej po 
wcześniejszym uzgodnieniu z pielęgniarką lub na stołówce. 
 

7. W czasie odwiedzin pacjenci mogą wyjść z rodziną do ogrodu po uprzednim zgłoszeniu wyjścia 
pielęgniarce dyżurującej. 

8. Osoba odwiedzająca  jest zobowiązana: 
a) zapoznać się z niniejszym regulaminem 
b) pozostawić w  szatni  wierzchnie okrycie itp. 
c) na terenie ZPO zachowywać się kulturalnie, zgodnie z powszechnie przyjętymi normami 

społecznymi mając na uwadze poszanowanie prywatności, intymności i innych potrzeb osób 
przebywających w zakładzie. 

d) podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu  
9. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się : 

a) przynoszenia na teren zakładu  alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza 
b) siadania na łóżkach 
c) prowadzenia głośnych rozmów  
d) wprowadzania (przynoszenia) zwierząt 
e) palenia tytoniu  

10. Osoby odwiedzające pacjentów, jeśli są upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia 
pacjenta, mogą zwracać się o informacje wyłącznie do lekarza . 

11. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu albo do wskazówek personelu, 
podlegają wydaleniu poza obręb zakładu . 

12. Osoby odwiedzające pacjentów mogą zgłaszać uwagi lub spostrzeżenia pielęgniarce, lekarzowi, 
Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością lub Dyrekcji. 
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