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Regulamin Odwiedzin Pacjentów  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  

w Warszawie 
 
1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach 1200 – 2000. 

2. W oddziałach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych istnieje możliwość odwiedzin 
w godzinach 1600 – 1800 na zasadach określonych w „Regulaminie Odwiedzin Pacjentów 
Przebywających w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu Hematologii  
i Transfuzjologii w Warszawie”. 

3. W Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych chorych można odwiedzać wyłącznie  
w galerii dla odwiedzających. 

4. Dyrektor może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny pacjentów w sytuacji 
zagrożenia  epidemicznego, o czym pacjenci zostaną powiadomieni. Ogłoszenie o zagrożeniu 
zostanie wywieszone przy wejściu do Kliniki/Oddziału. 

5. Na życzenie pacjenta, prawo do odwiedzania go może być ograniczone lub zniesione  
w stosunku do osób przez niego wskazanych. 

6. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby. 

7. Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej.  

8. Zakazuje się odwiedzin osobom: 

1) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; 

2) wykazujących objawy infekcji wirusowej; 

3) z objawami infekcji górnych dróg oddechowych i/lub dotkniętych chorobą zakaźną. 

9. Kierownik Kliniki/Oddziału może wyrazić zgodę na całodobowe uczestniczenie rodziny  
lub opiekunów w opiece nad pacjentem, jedynie na wyraźne życzenie pacjenta przy 
jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb innych pacjentów przebywających w tej samej sali. 

10. Rodzina lub opiekunowie pacjenta mogą uzyskać zgodę na całodobowe uczestniczenie  
w opiece nad pacjentem w przypadku, gdy: 

1) jest on w stanie terminalnym; 

2) jest po zabiegu operacyjnym; 

3) jest  pobudzony. 

11. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się  w zakresie: 

1) karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków; 

2) utrzymania higieny ciała; 

3) zmiany bielizny osobistej/ pościelowej; 



4) pomocy w czynnościach usprawniających (siadanie, wstawanie, chodzenie itp.); 

5) wsparcia emocjonalnego oraz poczucia bezpieczeństwa. 

12. Rodzina lub opiekunowie pacjenta uczestniczący w całodobowej opiece nad pacjentem, 
powinni  być zapoznani przez pielęgniarkę sprawującą opiekę nad pacjentem z topografią 
Kliniki/Oddziału. 

13. Rodzina lub opiekunowie pacjenta uczestniczący w całodobowej opiece nad pacjentem, 
mogą korzystać z toalety i łazienki Kliniki/Oddziału. 

14. W przypadku nie stosowania się do obowiązujących na terenie Instytutu przepisów 
dotyczących odwiedzin pacjentów Kierownik Kliniki/Oddziału ma  prawo cofnąć zgodę na 
całodobowe uczestniczenie w opiece nad pacjentem. Kierownik o podjętej decyzji  informuje 
rodzinę lub opiekunów pacjenta z jednoczesnym podaniem uzasadnienia co do wydanej 
decyzji. 

15. Osoby odwiedzające pacjentów  zobowiązuje się do: 

1) zakładania jednorazowej odzieży ochronnej dostępnej w izolatce, w przypadkach tego 
wymagających np. w sytuacji izolacji pacjenta; 

2) szanowania mienia Instytutu; 

3) odnoszenia się z szacunkiem do innych chorych i personelu, nie zakłócając ich spokoju 
oraz pracy; 

4) zachowania czystości w salach chorych, toaletach i łazienkach; 

5) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 2200 – 600; 

6) podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu Instytutu. 

16. Osobom odwiedzającym pacjenta zabrania się: 

1) przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich oraz w trakcie 
wykonywania czynności leczniczo – pielęgnacyjnych; 

2) przynoszenia i przekazywania pacjentowi leków lub innych środków bez wiedzy i zgody 
lekarza; 

3) dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających oraz artykułów 
spożywczych zabronionych przez lekarza/pielęgniarkę; 

4) siadania na łóżkach szpitalnych pacjentów; 

5) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających na terenie 
Instytutu; 

6) spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych; 

7) uprawiania gier hazardowych; 

8) prowadzenia głośnych rozmów; 

9) przebywania w pomieszczeniach gospodarczych oraz zabiegowych; 

10) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji; 



11) wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt. 

17. Osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są do zapoznania z treścią niniejszego 
Regulaminu a także z treścią Regulaminu Kliniki/Oddziału Instytutu Hematologii 
i Transfuzjologii oraz do bezwzględnego przestrzegania postanowień w nich zawartych. 

18. Osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są do wykonywania poleceń personelu 
Instytutu. 

19. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do postanowień niniejszego 
Regulaminu mogą zostać pozbawione prawa odwiedzin. 


