
Regulamin odwiedzin w Szpitalu Powiatowym  
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. 

 

1. Pacjent ma prawo do odwiedzin osób bliskich. 
2. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się w godzinach niekolidujących z pracą personelu 

medycznego.  
Zaleca się, aby odwiedziny pacjentów odbywały się w godzinach 12.00 - 20.00. 

3. Zaleca się, aby jednego pacjenta odwiedzała w sali 1 osoba. 
4. Dzieci do 13 roku życia  mogą odwiedzać chorych w towarzystwie osoby dorosłej. 
5. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich pacjentów, osoby odwiedzające 

proszone są o opuszczenie pokoju na czas wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej oraz w trakcie wykonywania 
czynności medycznych i pielęgnacyjnych. 

6. Rodzina pacjenta lub inna osoba bliska wskazana przez pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod 
nadzorem pielęgniarki/położnej oddziału w procesie pielęgnacji, w zakresie ustalonym przez 
pielęgniarkę/położną. Pielęgniarka/położna przeprowadza edukację rodziny lub osoby wskazanej przez 
pacjenta co do właściwej pielęgnacji. 

7. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn możliwe jest wprowadzenie 
ograniczonego lub całkowitego zakazu odwiedzin. O wprowadzeniu zakazu odwiedzin decyduje Zarząd 
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na  wniosek kierownika oddziału. 

8. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób 
przez niego wskazanych. 

9. W czasie hospitalizacji pacjenci, których stan zdrowia nie wymaga leżenia lub przebywania w sali chorych, 
mogą kontaktować się z osobami z zewnątrz poza oddziałem (kawiarnia szpitalna, korytarze szpitalne z 
miejscami do siedzenia, park przyszpitalny) i w miejscach wydzielonych na każdym oddziale. 

10. Osoby odwiedzające chorych zobowiązane są do stosowania się do: 
a) Zaleceń i wskazówek personelu medycznego, przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie, 

higienie i zagrożeniu pożarowym 
b) Szanowania mienia szpitalnego i całkowitego zakazu manipulowania aparaturą medyczną 
c) Zachowania się w sposób kulturalny, nieuciążliwy dla innych pacjentów i personelu medycznego. 
d) Odwiedzając pacjentów przebywających w izolacji należy każdorazowo zgłosić 

pielęgniarce/położnej dyżurnej celem zapoznania się środkami ostrożności i zasadami, których 
należy przestrzegać. 

e) pozostawienia w szatni wierzchniego okrycia. 
11. Osobom odwiedzającym chorych zabrania się : 

a) Dostarczania pacjentom/kom alkoholu, środków odurzających, suplementów diety, artykułów 
spożywczych, których spożywanie zostało zabronione przez personel medyczny. 

b) Palenia tytoniu na terenie szpitala. 
c) Prowadzenia głośnych rozmów naruszających spokój pacjentów, poruszania tematów godzących 

w godność chorego. 
d) Siadania na łóżkach chorych. 
e) Wchodzenia do pomieszczeń służbowych, gabinetów zabiegowych i innych sal chorych. 
f) Wprowadzania (przynoszenia) zwierząt. 

12. Osoby odwiedzające chorych, jeśli są upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta, 
mogą zwracać się o informacje wyłącznie do lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego. 

13. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu albo do wskazówek personelu 
szpitalnego, mogą zostać wyproszone z oddziału.. 

14. Wszelkie życzenia i uwagi osoby odwiedzające mogą zgłaszać personelowi Szpitala. 
 

Mikołów 10 stycznia 2020 r. 


