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Resulamin Odwiedzin
hosoitalizowanvch w SPZOZ w tr ukowie

Szanujqc pract penonelu oraz chcqc zapewnid spok6j

i
w

bezpieczefstwo pacjentom hospitalizowanym
Oddzialach Szpitala, prosimy o przestrzeganie

nastgpujqcych zasad dotyczqcych odwiedzin:

l.

s1.

3.

5.
6.
7.

do

20.fi), za wyj4tkiem Oddzialu Anestezjologii
i Intensyv,,nej Terapii, na salach intensywnego nadzoru

8.

oraz w Calodobowym Oddziale Leczenia Uzalefrriefi,
gdzieze wzglgdu na specyfftg prowadzonego procesu

9.

lub

terapeutycznego konieczne

jest wprowadzenie ograniczefl

.

Odwiedziny pacjent6w

Calodobowym Oddziale

w

Leczenia Uzale2nieri odbywaj4

sig

w

soboty

wgodzinach od 13.00 do 18.00 oraz w niedziele
i Swigta w godzinach od 9.00 do 18.00.
W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

odwiedziny pacjent6w odbywajq sig w godzinach
od 11.00 do 12.00 oruz od 16.00 do 17.00,

aw

za zgod4 lekarza
dy2urnego odwiedziny mogq odbywad sig

4.

obowi4zuj4cych w Zakladzie.

l.
2.
3.

Ze wzglqdu na wanrnki przebywania w szpitalu innych
pacjent6w i ich prawo do intymnoSci, zaleca sig aby
jednego pacjenta odwiedzaty nie wigcej ni2 dwie osoby.

Pacjent6w mog4 odwiedzad osoby pefoioletnie oraz
dzieci pod opiek4 osoby doroslej, kt6ra odpowiada za
ich zachowanie i bezpieczefstwo.
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka maj4 prawo do

calodobowego

4.

pobytu przy chorym

w oddziale.
Chory ma prawo do dodatkowej opieki pielggnacyjnej

sprawowanej przez osobg bliskq

5.

dziecku

lub innq wskazan4

prznzpacjenta.
Zakazr$e sig odwiedzin osobom:

a) pod wptywem alkoholu, narkotyk6w
b)
c)

lub innych Srodk6w odurzaj4cYch,
wykazujqcych objawy infekcji wirusowej,
dotknigtych chorobq zak'atuq.

$3.

Podczas odwiedzin pacjent6w przebywaj4cych w Od&iale
Anestezjologii i Intensyv*nej Terapii, w salach intensyvmego
nadzoru kardiologicznego i intensywnej opieki medyczrej

s4

i

wlo2enia odzieiry

zalecenia

personelu

medycznego oddzialu,
dbaloSci i poszanowania mienia Zak'ladu,
zachowania czystoSci i porz4dkq

sig w czasie pobytu
oddzialach szpitalnych SPZOZ w tr ukowie,

kulturalnego zachowywania

w

zachowania spokoju i bycia uprzejmym wobec innych
pacjent6w, odwiedzaj4cych i personelu,
poleceniom
podporzqdkowania sie
i wskaz6wkom personelu medycznego,
opuszczenia sali chorych podczas wykonywania
zabieg6w lekarskich i pielggniarskich wobec innych
pacjent6w.

$s.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

przynoszenia i przekazSnrania chorym lek6w,
bezzgody i wiedzy lekarua,
siadania na l6?ku chorego i l62kach innych chorych,

manipulowania

9.

przy

aparaturze

medycmej,

instalacjach elektryczrych,
urz4dzeniach,
wentylacyj ny ch, grzew czych itp.,
spo2ywania alkoholu, palenia tSrtoniu, u2ywania
Srodk6w odurzajqcych,
wprowadzania jakichkolwiek mierz4t"

przynoszenia przedmiot6w,
bezpieczefrstwu

8.

s2.

jei:eli takie

Zabrania sig osobom odwiedzajqcym chorych:
1. odwiedzin w fiakcie obchod6w lekarskich,

szczeg6lnych przypadkach

w innych godzinach ni?Wnnczone.
W salach intensyvmego nadzoru kardiologicznego
i intensywnej opieki medycmei orazsali pooperacyjnej
odwiedziny odbywaj4 sig za zgod4 ordynatora lub
lekuza dyZumego w godzinach odwiedzin

dokladnego oczysz*zenia obuwia

ochronnej,

Zaleca sig aby odwiedziny w oddzialach szpitalnych
odbywaty sig codziennie w godzinach od 10.00

leczniczego

2.

4.

kt6re

agrazaiq

od&ialu lub utrudniajq

pobyt

w szpitalu innym pacjentom,

filmowania

i

fotografowania os6b przebywajqcych

w od&iale,

zachowaf naruszaj4cych dobre obyczaje
moralne,

10. chodzenia

po

pacjenci,

salach,

w

i

normy

kt6rych przebywaj4 inni

w

pomieszczeniach gospodarcrych
lub zabiegowych,
12. wchodzenia do pomieszczef kuchni oddzialowych.

11. przebywania

$6.

Dyrektor SPZOZ w Lukowie lub upowazniony przez niego
lekarz ma prawo wprowadzenia calkowitego lub okresowego
z*aru odwiedzin ze wzglgdu na mo2liwoSci organizacyjne,
wyst4pienie zagrohenia epidemiologicznego lub bezpieczefstwa
zdrowotnego pacjent6w.

s7.
Osoby odwiedzaj4ce pacjent6w, kt6re nie zastosuj4 sig
do postanowieri niniejszego Regulaminu lub do wskaz6wek
personelu medycznego b9d4 poproszone o opuszczenie oddzialu.

pooperacyjnej, odwiedzajqcy maj? obowi4zek
wkladania odzie|y ochronnej (fartuch6w) przed wejSciem
oraz sali

lJY

do oddziatu lub do sali.

$4.
Osoby odwiedzajqce mbowigzane sq do:
zapoananiasig z niniejszym Regulaminem,

1.
2. przestrzegania przepis6w bezpieczeristwa,
higieny oraz przepis6w przeciwpoZarowych,
3.

obowiazuj4cych

w

SPZOZ w Lukowie,

pozostawienia wierzchniej odzieiry w szatni,

SAMODZIEI
ZAKI,ADU

oK'roR

lek. med
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