
Załącznik Nr 2 do ZW 39/10 

REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW 
SZPITALA CHORÓB PŁUC  

im. Św. Józefa  

w Pilchowicach 

 
§1 

Osoba odwiedzająca pacjenta obowiązana jest: 

1. Zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

2. Zachowywać się w czasie pobytu w Szpitalu kulturalnie i nie zakłócać spokoju oraz 

intymności innych pacjentów. 

3. Podporządkować się wszystkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego. 

4. Przestrzeganie Regulaminu sprawowania opieki nad pacjentem przez rodzinę 

i bliskich. 

§2  

Porządek odwiedzin pacjentów: 

1. Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach 12.00 do 18.00. 

2. Odwiedziny na pododdziale gruźlicy są zabronione. Widzenia odbywają się przy 

użyciu telefonu zainstalowanego po dwóch stronach śluzy. 

3. Kierownik oddziału lub lekarz dyżurny mogą wyrazić zgodę na odwiedziny poza 

wyznaczonymi godzinami. 

4. Ze względów epidemiologicznych Kierownik oddziału lub Dyrektor Szpitala może 

wprowadzić okresowo zakaz odwiedzin pacjentów w oddziale lub w całym Szpitalu. 

5. Pacjenta mogą odwiedzać równocześnie tylko dwie osoby. 

6. Nie zezwala się na odwiedziny u pacjentów osobom chorym na choroby zakaźne, 

przeziębionym. 

7. Nie zezwala się na odwiedziny u pacjentów osobom znajdującym się w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod działaniem środków 

odurzających. 

8. Służba ochrony Szpitala ma prawo odmówić wpuszczenia osób postronnych na 

teren Szpitala poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin. 

 

§3  

 

Odwiedzającym zabrania się: 

1. Dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu oraz artykułów, które zostały 

zabronione przez lekarza. 

2. Dostarczania leków pacjentowi, bez poinformowania personelu medycznego. 

3. Palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Szpitala. 

4. Siadania na łóżkach pacjentów. 

5. Prowadzenia głośnych rozmów. 

6. Wprowadzania zwierząt na teren Szpitala. 
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§4  

 

1. Osoba odwiedzająca, upoważniona przez pacjenta, ma prawo uzyskać informacje 

dotyczące jego stanu zdrowia. 

2. Informacji o stanie zdrowia udziela Kierownik oddziału lub upoważniony przez 

niego lekarz. 

3. Terminy udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów ustala Kierownik 

oddziału i podaje do wiadomości pacjentom w postaci pisemnej informacji 

w oddziale, w miejscu dostępnym dla ogółu pacjentów i ich rodzin. 

4. Informacji o stanie zdrowia ciężko chorych oraz w przypadkach uzasadnionych 

udziela się w każdym czasie na życzenie rodziny lub osoby wskazanej przez pacjenta. 

 

§5 

1. Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu 

albo do wskazówek personelu Szpitala, będą proszone o opuszczenie Szpitala. 

2. Wszelkie życzenia i uwagi osoby zainteresowane mogą zgłaszać Kierownikowi 

Oddziału, Pielęgniarce Oddziałowej, Dyrektorowi Szpitala lub Radzie Społecznej 

Szpitala, bądź wpisywać do KSIĄŻKI SKARGI I WNIOSKÓW, znajdującej się u lekarza 

dyżurnego, Izbie Przyjęć lub przesłać na adres Szpitala. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


