
Załącznik do Zarządzenia Nr 11 

Dyrektora WSZ w Koninie z 15.01.2014 r. 

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW  

W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KONINIE 

§ 1  

1. Odwiedziny pacjentów w WSZ w Koninie odbywają się codziennie w tym w soboty, niedziele i 
święta w godzinach zalecanych od 1300 - 20°°. 

2. Od godz. 2200 - 600 obowiązuje cisza nocna. 
3. Odwiedziny w Oddziałach: Dziecięcym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Leczenia 

Uzależnień z uwagi na ich specyfikę i konieczność zachowania odpowiednich warunków 
epidemiologicznych i organizacyjnych odbywają się na zasadach określonych w regulaminach 
wewnętrznych tych Oddziałów. 

4. W salach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych, salach o wzmożonym reżimie 
sanitarnym istnieje możliwość odwiedzin za zgodą ordynatora/kierownika oddziału lub lekarza 
dyżurnego. 

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

6. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w pkt 5 personel oddziału wzywa na 
interwencję ochronę. 

7. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacyjnymi lub 
wynikającymi ze stanu zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych, odwiedziny 
mogą zostać ograniczone lub wstrzymane na wniosek ordynatora/kierownika oddziału. Zgodę 
na powyższe musi wyrazić Dyrektor WSZ w Koninie. 

8. Informację o wstrzymaniu lub zakazie odwiedzin należy przekazać pacjentom i ich rodzinom, a 
stosowną informację wywiesić przy wejściu do oddziału oraz zamieścić na stronie internetowej 
WSZ w Koninie. 

9. Ordynator/Kierownik oddziału może rozszerzyć godziny odwiedzin o ile nie zaburzy to toku 
pracy oddziału i nie wpłynie negatywnie na warunki przebywania innych pacjentów. 

10. Prawo do odwiedzin pacjenta może być ograniczone lub zniesione na życzenie samego pacjenta 
w stosunku do osób przez niego wskazanych. Wykonanie woli pacjenta nadzoruje personel 
medyczny. W przypadku naruszenia woli pacjenta personel medyczny wzywa ochronę celem 
podjęcia interwencji. 

11. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej 2 osoby w tym dzieci, przy czym 
ilość odwiedzających nie może przekraczać liczby pacjentów tej sali. 

12. Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Nie zaleca 
się odwiedzin z dziećmi do 1 roku życia. 

13. Zakazuje się odwiedzin osobom: 
a) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 
b) wykazujących objawy infekcji wirusowej, 
c) dotkniętych chorobą zakaźną. 

14. W przypadku naruszenia zakazów określonych w pkt 13, personel medyczny wzywa ochronę 
celem podjęcia interwencji. 

 
 
 



§2 
 
Osoby odwiedzające są obowiązane: 
1) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go przestrzegać, 
2) założyć odzież i obuwie ochronne w przypadkach tego wymagających, 
3) odnosić się z szacunkiem do innych chorych i personelu, 
4) nie zakłócać pracy personelu medycznego i pomocniczego, 
5) zachować czystość w salach chorych, toaletach i łazienkach, 
6) zachować ciszę i spokój podczas odwiedzin, 
7) stosować się do zaleceń i wskazówek personelu WSZ w Koninie, 
8) szanować mienie WSZ w Koninie. 

§3 

Osobom odwiedzającym zabrania się: 
1) przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich, 
2) wykonywania czynności leczniczo-pielęgnacyjnych, 
3) przynoszenia i przekazywania pacjentowi leków bez zgody i wiedzy personelumedycznego, 
4) dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających oraz artykułów 

spożywczych zabronionych przez personel medyczny 
5) siadania na łóżkach pacjentów, 
6) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających, 
7) spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych, 
8) uprawiania gier hazardowych, 
9)  prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić   

pacjenta w stan niepokoju, 
10)  zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne, 
11)  przebywania w pomieszczeniach nie przeznaczonych dla odwiedzających, 
12)  manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji, 
13)  wprowadzania (przynoszenia) jakichkolwiek zwierząt na teren budynków WSZ w Koninie. 

§4 

W przypadku nie stosowania się osób odwiedzających pacjentów do postanowień niniejszego 
Regulaminu i zakłócania porządku, personel wzywa ochronę celem podjęcia interwencji. 

 
 

 


