REGULAMIN ODWIEDZIN
PACJENTOW
W ODDZIAI-ACH SZPITALNYCH
SPZOZw LUKOWIE
l.
2.
3.
4.

Odwiedzaj4cym
plzebywaj4cych

s1.

wolno odwiedzai chorych
we wszystkich oddzialach

szpitalnych, zgodn ie z przyjgtymi zasadami.

$4.

Podczas odwiedzin pacjent6w przebyytaj4cych w Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w salach intensywnego
nadzoru kardiologicznego intensywnej opieki medycznej
oraz Sali pooperacyjnej, odwiedzaj4cy rnaj4 oborvi4zek
wkladania odzie2y ochronnej (fartuch6w) przed wejSciem
do oddzialu lub do sali.

i

$s.
Osoby odwiedzaj4ce s4 zobowi4zane do:

latwej
poprzez
identyfikatory lloszoue przez personel w godzinach

identyfikacji personelu Zaldadr,
Prac1,.

Personelowi medycznemu

nie wolno

2)

udzielai

zostanie przywiezion5,

5)
6)

do SPZOZ w

l-ukowie
w stanie naglym, personelowi medycznemu wolno

udzieli6 kr6tkiej telefonicznej inforrnacji osobie

bliskiej, przedstawicielowi
opiekunowi prawnemu lub

1)

ustawowemu,
faktycznemu,
dotycz4cej obecnoSci pacjenta
SPZOZ
w Lukowie. Fakt ten powinien by6 odnotowywany
w Raporcie I ekarskim/pielg gni arskim.

1,

.

Zaleca siQ

8)

w

oddzialach
szpitalnych odbywa{y sig codziennie w godzinach
od 10.00 do 20.00, za wyjqtkiem Oddzialu

1)
2)
3)

na specl'fift9 pror.l'adzonego procesu leczniczego
ograniczeh.

Odwiedziny pacjent6w w Calodobowym Oddziale

w

soboty

l.

W salach intensywnego nadzoru kardiologicznego
i intensywnej opieki medycznej oraz Sali

w

szpitalu
innych pacjent6w i ich plawo do intymnoSci, zaleca
sig aby jednego pacjenta odwiedzaly jednoczednie
dwie osoby.
Zakan4e sig odwiedzin osobom:
pod wp.lywern alkoholu. narkotyk6w
lub innych Slodk6w odurzaj4cych.
wykazujqcych objawy infekcji
wrusoweJ,
dotkligtych cholob4 zakafnq.

i

przynoszenia

przekazywania chorym lek6w,

bez zgody

i

siadania

na l6zku

wiedzy lekarza,

chorego

i

t62kach innych

spo2ywania alkoholu, palenia lytoniu. u2ryania

5)
6)

Srodk6w odurzaj4cych,
wprowadzania jakichkolwiek zwierz4t,
zachowa6 naruszaj4cych dobre obyczaje
moralne,

przebywania

w

pomieszczeniach gospodarczych

1ub zabiegowych,

wchodzenia do pomieszczefi kuchni oddzialowych.

do

w

zakaz:u poslugiwania sig telefonarni kom6rkowymi

miejscach odpowiednio oznakowanych tablicami

informacyjnymi.

2. Wykonywanie ja\ichkolwiek adjgi

w

i

nagrywanie fi1m6w
pomieszczeniach oddzial6ra' szpitalnych przez osoby

odwiedzaj4ce mo2e

bl'6

wykonywane

wytL4cznie

za zgod4 oldynatora oddziafu szpitalnego.

Dyrektor lub

s8.

w szczeg6lnie

uzasadnionych przypadkach

ordynatol oddzia{u ma prawo wprowadzenia catkowitego

lub
ep

okresowego

idemiolo

gi

zakv,r odwiedzin ze

cznych lub inhy ch wa2nych przy

czy n.

l)

2)
3)

i normy

$7.

poopelacyjnej odwiedziny odbywaj4 stg za zgod4
ordynatora lub lekarza dyZurnego w godzinach
odu'iedzin obowi 4zui 4c5,ch w Zakladzie.

2,

pielggniarskich wobec

Osoby odwiedzaj4ce chorych prosimy o dostosowanie sig

godzin ach ni2 w y znaczone.

s3.

i

4\

8)

dy2ulnego odwiedzinl, mog4 odbywai sig w innych

Ze w,zglgdu na warunki plzebywania

opuszczenia sali chorych podczas wykonywania

chorych,

1)

w godzinach od 13.00 do 18.00 oraz w niedziele
i Swigta w godzinach od 9.00 do 18.00.
W Odrlziale Anestezjologii ilntensywnej Terapii
odwiedziny pacjent6w odbywaj4 sig w godzinach

od 11.00 do 12.00 oraz od 16.00 do 17.00,
a w szczeg6lnych przypadkach za zgodE lekarza

L

w

i

Zabrania sig osobom odwiedzaj4cym chorych:
odwiedzin w trakcie obchod6w lekarskich,

lub terapeutycznego konieczne jest wprowadzenie

4.

w

zabiegow lekarskich

i lntensywnej Terapii, na salach
intensywnego nadzoru orz w Calodobowym
Oddziale LeEzenia Uzale2niei, gdzie ze wzglgdu

3.

i

$6.

$2.

aby odwiedziny w

Leczenia I.lzaleizniefi odbywaj4 sig

i

innych pacjent6w

Arrestezjologii

2.

niniejszym Regulaminern
zapoznania
Odwiedzin.
przestrzegania przepis6w bezpieczeristwa, higieny
przeciwpo2arowych. obowiqzuj4cych
w SPZOZ wLukowie,
pozostawienia wierzchniej odzieiry w szatni,
wloZenia
dokladnego oczyszczenia obuwia
odzieLy ochronnej, je2eli takie s4 zalecenia
personelu med;zcznego oddzi alu,
poszanowania rnienia SPZOZ
dbatodci
w tr-ukowie.
kulturalnego zachowy'r,vania sig u' czasie pobltu
tr-ukowie,
oddzialach szpitalnych SPZOZ
zachowania spokoju bycia uprzejmym wobec
innych pacjent6w, odwiedzaj Ecych i personelu,
podporz4dkowania sig poleceniom i wskaz6wkom
personelu medycznego,

oraz

3)
4)

osobom trzecim, informacji telefonicznej o pobycie
w SPZOZ w Lukowie i stanie zdrowia pacjenta.
Personelowi medycznemu wolno udzieli6 osoborn
trzecim telefonicznei informacji o pobycie pacjenta
w SPZOZ w Lukou,ie. jedl,nie za luprzedni4 zgod4
pacjenta lub na jego 'lq1ralnie 2yczenie.
uryj4tkouych sytuacjach, np. gdy pacjent

5. W

sig z

l)

Osoby odw'iedzaj4ce rnajq mo2liu'oS6
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