
 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/A/3/2014 
Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 

z dnia 27.10.2014r. 

 
Regulamin Odwiedzin Pacjentów Przebywających  
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
w Warszawie 

 
 
1. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zwanego dalej Oddziałem, prawa pacjenta 

dotyczące odwiedzin ulegają ograniczeniu ze względu na jego specyfikę. 

2. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie od godz. 1600 do godz. 1800.  

3. Odwiedziny pacjentów przebywających w Oddziale mogą odbywać się wyłącznie  
po uzyskaniu zgody lekarza dyżurnego lub pielęgniarki dyżurnej. 

4. Przy pacjencie na sali mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby odwiedzające. 

5. Ze względów emocjonalnych i epidemiologicznych w odwiedzinach nie powinny 
uczestniczyć dzieci poniżej 14 roku życia. 

6. Odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w sposób nie zakłócający normalnej pracy 
Oddziału oraz nie mogą  naruszać  praw innych pacjentów, w szczególności prawa  
do poszanowania intymności, ciszy i spokoju.  

7. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby z objawami infekcji dróg oddechowych  
lub jakąkolwiek chorobą zakaźną, niezrównoważone psychicznie, nietrzeźwe oraz 
nieprzestrzegające zasad higieny. 

8. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn, za zgodą Dyrektora może 
być wprowadzone okresowe ograniczenie odwiedzin. 

9. Informacji o stanie zdrowia, osobie upoważnionej przez pacjenta, udziela lekarz pełniący 
dyżur, a w szczególnych przypadkach Kierownik Oddziału lub jego zastępca. Pielęgniarki 
udzielają informacji dotyczących opieki pielęgniarskiej. 

10. Informacji o stanie zdrowia pacjenta nie udziela się przez telefon, z zastrzeżeniem sytuacji 
szczególnych kiedy to decyzję o rodzaju i zakresie informacji podejmuje lekarz 
prowadzący/dyżurny. 

11. Osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są do: 

1) pozostawiania wierzchnich ubrań w szatni; 

2) zdezynfekowania rąk przed wejściem na salę; 

3) założenia odzieży ochronnej (ochraniacze na buty, fartuchy ochronne); 

4) nie siadania na łóżkach szpitalnych; 



5) nie podawania posiłków pacjentom bez zgody personelu medycznego; 

6) nie obsługiwania sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Oddziału; 

7) nie korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących powodować 
zakłócenia w funkcjonowaniu aparatury medycznej; 

8) zostawiania pacjentom tylko i wyłącznie niezbędnych przyborów toaletowych, za zgodą 
personelu medycznego; 

9) odnosić się z szacunkiem do innych chorych  i personelu, nie zakłócać ich spokoju oraz 
pracy; 

10) podporządkowania się wszelkim wskazówkom i poleceniom personelu oraz ścisłego 
przestrzegania bieżących zaleceń lekarza i/lub pielęgniarki. 

12. Po zakończonej wizycie u pacjenta odwiedzający jest zobowiązany do: 

1) wyrzucenia fartucha ochronnego i ochraniaczy na obuwie do odpowiedniego pojemnika 
w obrębie Oddziału; 

2) umycia i zdezynfekowania rąk, przed wyjściem z Oddziału. 

13. Osoby odwiedzające pacjentów na Oddziale, które nie stosują się do postanowień 
Regulaminu mogą zostać  pozbawione prawa odwiedzin. 

14. Wszelkie uwagi, dotyczące kontaktu pacjentów z bliskimi należy zgłaszać Kierownikowi 
Oddziału. 

 


