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REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW W ODDZIAŁACH 

SZPITALNYCH CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ SPÓŁKA Z O.O.  

§1 

1. Odwiedzającym wolno odwiedzać chorych przebywających we wszystkich 

oddziałach szpitalnych zgodnie z przyjętymi zasadami, 

2. Osoby odwiedzające mają możliwość łatwej identyfikacji personelu  Szpitala, 

poprzez identyfikatory noszone przez personel w godzinach pracy, 

3. Informacji o stanie zdrowia pacjenta nie udziela się przez telefon. 

 

§2 

1. Zaleca się aby odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywały się codziennie 

w godzinach od 10.00 do 20.00,  

2. W salach intensywnego nadzoru oraz sali pooperacyjnej odwiedziny odbywają 

się za zgodą Kierownika Oddziałów lub lekarza dyżurnego w godzinach 

odwiedzin obowiązujących w Szpitalu. 

 

§3 

1. Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawo 

do intymności, zaleca się aby jednego pacjenta odwiedzały jednocześnie 

nie więcej niż dwie osoby. 

2. Zakazuje się odwiedzin osobom: pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 

środków odurzających, wykazujących objawy infekcji wirusowej, dotkniętych 

chorobą zakaźną. 

§4 

1. Podczas odwiedzin pacjentów przebywających w  salach intensywnego 

nadzoru i intensywnej opieki oraz sali pooperacyjnej, odwiedzający mają 

obowiązek wkładania odzieży ochronnej (fartuchów) przed wejściem do 

oddziału lub do sali. 

§5 

1. Osoby odwiedzające są zobowiązane do: zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem Odwiedzin, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny 

oraz przeciwpożarowych, obowiązujących w Centra Medyczne Medyceusz 
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Spółka z o.o. dokładnego oczyszczenia obuwia i włożenia odzieży ochronnej, 

jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału, dbałości i 

poszanowania mienia Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. kulturalnego 

zachowywania się w czasie pobytu w oddziałach szpitalnych Centra 

Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. zachowania spokoju i bycia uprzejmym 

wobec innych pacjentów, odwiedzających i personelu, podporządkowania się 

poleceniom i wskazówkom personelu medycznego, opuszczenia sali chorych 

podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich wobec innych 

pacjentów. 

§6 

1. Zabrania się osobom odwiedzającym chorych: odwiedzin w trakcie obchodów 

lekarskich, przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy 

lekarza, siadania na łóżku chorego i łóżkach innych chorych, spożywania 

alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających, wprowadzania 

jakichkolwiek zwierząt, zachowań naruszających dobre obyczaje i normy 

moralne, przebywania w pomieszczeniach gospodarczych lub zabiegowych, 

wchodzenia do pomieszczeń kuchenki  oddziałowej. 

§7 

1. Osoby odwiedzające  chorych  prosimy  o  dostosowanie się  do  zakazu  

posługiwania się telefonami komórkowymi w miejscach odpowiednio 

oznakowanych tablicami informacyjnymi. 

2. Wykonywanie jakichkolwiek  zdjęć  i  nagrywanie  filmów w  pomieszczeniach  

oddziałów  szpitalnych przez osoby odwiedzające może być wykonywane 

wyłącznie za zgodą kierownika oddziału szpitalnego. 

§8 

1. Prezes Spółki lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Oddziałów 

ma prawo wprowadzenia całkowitego lub okresowego zakazu odwiedzin ze 

względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn. 
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