Szanowni Państwo
Przedkładamy Państwu „Regulamin odwiedzin pacjentów w Oddziale Radioterapii
i Pododdziale Chemioterapii”, którego przestrzeganie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Oddziału.
Regulamin oparty jest na obowiązujących w ochronie zdrowia przepisach prawa.
Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z „Regulaminem odwiedzin pacjentów w Oddziale
Radioterapii i Pododdziale Chemioterapii” i jego przestrzeganiem, za co z góry dziękujemy.

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW W ODDZIALE RADIOTERAPII
I PODODDZIALE CHEMIOTERAPII
1. W celu ułatwia pacjentom adaptację w środowisku szpitalnym i utrzymywanie kontaktów rodzinnych,
społecznych i zawodowych w NU-MED zapewnia się możliwość codziennych odwiedzin.
2. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzony zakaz
odwiedzania chorych, o czym chorzy zostaną powiadomieni, a stosowne ogłoszenie będzie wywieszone
w widocznym miejscu.
3. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach 12°°- 22°°.
4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22° - 6°°.
5. W wyjątkowych przypadkach Ordynator, Lekarz prowadzący lub dyżurny mogą zezwolić na stałą opiekę
rodziny/osób trzecich nad chorym, o ile nie zakłóca to toku pracy oddziału i nie wpływa ujemnie
na warunki przebywania innych pacjentów.
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7. Ze względu na przebywanie w Szpitalu innych chorych i ich prawa do poszanowania intymności
i spokoju, u jednego pacjenta jednocześnie mogą przebywać dwie osoby odwiedzające.
8. Uwzględniając prawo do zachowania prywatności pacjentów w Szpitalu dostępny jest całodobowo pokój
odwiedzin/wypoczynku.
9. Na salach intensywnego nadzoru, odwiedziny dopuszczone są tylko pod warunkiem zgody ordynatora,
lekarza prowadzącego, którzy indywidualnie określają godzinę i czas ich trwania. Odwiedziny
na powyższych salach odbywają się pojedynczo, tylko w obecności pielęgniarki dyżurnej.
10. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej
(np. katar), z widocznymi zmianami skórnymi, będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków
psychoaktywnych.
11. Odwiedzający zobowiązani są do:
 zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad odwiedzin,
 pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni, przed wejściem do oddziału dokładnego oczyszczenia,
a w przypadkach włożenia odzieży ochronnej dostarczonej przez personel podporządkowania się
wszelkim wskazówkom i poleceniom personelu medycznego,
 zachowywania się w sposób kulturalny, taktowny oraz nieuciążliwy dla osoby odwiedzanej, innych
chorych, a także personelu,
 stosowania się do wymogów sanitarno-higienicznych obowiązujących w Szpitalu,
 zachowania ciszy i spokoju,
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 stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 szanowania mienia szpitalnego,
 zachowania czystości i porządku w pomieszczeniach Szpitala, salach chorych, WC, łazienkach.
12. Zabrania się:
 przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza,
 siadania na łóżku chorego lub innych pacjentów,
 prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszanie tematów, które mogłyby wprowadzić chorego
w stan niepokoju,
 spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
 zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
 posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej,
 przyprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt,
 przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych.
13. Odwiedzający mają prawo dostarczać chorym żywność po uprzedniej zgodzie personelu medycznego
co do jej rodzaju, jakości i ilości.
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z lekarzem lub pielęgniarką, którzy uwzględnią stan pacjenta i odpowiednią dla niego dietę. Zabrania się
dostarczania choremu alkoholu, środków psychoaktywnych i innych używek oraz artykułów
spożywczych, które zostały zabronione przez personel medyczny.
15. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do przedstawionych zasad odwiedzin
lub wskazówek i poleceń personelu medycznego mogą być poproszone o opuszczenie szpitala.
16. Personel Szpitala ma prawo nakazać opuszczenie Szpitala osobom znajdującym się pod wpływem
alkoholu, odurzonych środkami psychotropowymi lub naruszającym w sposób rażący zasady odwiedzin.
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