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REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW 
W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE 

Wydanie II 

1. Odwiedziny pacjentów w WSZ w Koninie odbywają się codziennie, w tym w soboty, niedziele 

i święta, w godzinach od 1300 do 2000. 

2. W godzinach 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. Ordynator/kierownik oddziału może rozszerzyć godziny odwiedzin, o ile nie zaburzy to toku pracy 

oddziału i nie wpłynie negatywnie na warunki przebywania innych pacjentów. 

6. Odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w sposób niezakłócający właściwej pracy oddziału oraz 

konieczności wykonywania obowiązków przez personel medyczny.  

7. Odwiedziny pacjentów nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do 

intymności, prywatności i wypoczynku. 

8. Dyrektor WSZ w Koninie może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny pacjentów w przypadku 

wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów,        

a także ze względu na możliwości organizacyjne. Informację o ograniczeniu lub wstrzymaniu 

odwiedzin należy przekazać pacjentom i ich rodzinom, a stosowną informację wywiesić przy wejściu 

do oddziału oraz zamieścić na stronie internetowej WSZ w Koninie. W przypadku ograniczenia 

odwiedzin z uwagi na zagrożenie epidemiczne informacja ta zawierać będzie również przewidziany 

reżim sanitarny oraz zasady odwiedzin w tym czasie. 

9. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do 

osób przez niego wskazanych. 

10. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych lub miejsce wydzielone. 

11. Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej 2 osoby, przy czym ilość odwiedzających 

nie może przekroczyć liczby pacjentów danej sali. 

12. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci pod opieką osoby dorosłej, która 

odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo. 
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13. Opiekunowie prawni/faktyczni mają prawo do udziału w procesie opieki nad pacjentem. Zasady 

sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej reguluje odrębne Zarządzenie Dyrektora WSZ             

w Koninie. 

14. Zakazuje się odwiedzin osobom: 

- agresywnym, będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 

itp. 

- wykazującym objawy infekcji wirusowej, 

- z podejrzeniem choroby zakaźnej, 

- które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, 

- na które został nałożony obowiązek odbycia kwarantanny. 

15. Osoby odwiedzające są zobowiązane do: 

- zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania go, 

- pozostawienia w szatni wierzchnich okryć, 

- zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w WSZ w Koninie, 

- zachowania się w sposób kulturalny, dyskretny, nieuciążliwy dla odwiedzających oraz innych 

pacjentów, 

- stosowania się do wskazówek i poleceń personelu szpitalnego, 

- niezakłócania pracy personelu szpitalnego, 

- poszanowania mienia WSZ w Koninie, 

- zachowania czystości i porządku 

- bezwzględnego zachowania zasad reżimu sanitarnego określonego przez WSZ w Koninie. 

16. Osobom odwiedzającym zabrania się: 

- przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich, badań, wykonywania czynności 

leczniczo-pielęgnacyjnych,  

- przynoszenia i przekazywania pacjentowi leków bez zgody i wiedzy personelu medycznego, 

- przynoszenia i przekazywania pacjentowi alkoholu, tytoniu, środków odurzających oraz 

artykułów spożywczych zabronionych przez personel medyczny, 

- siadania na łóżkach pacjentów, 

- spożywania alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów, używania środków odurzających w salach 

chorych i na terenie WSZ w Koninie, 

- spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych, 

- filmowania i fotografowania osób przebywających w WSZ w Koninie, 

- wprowadzania/przynoszenia zwierząt, 
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- przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu lub utrudniają pobyt w Szpitalu 

innym pacjentom, 

- zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne, 

- przebywania w pomieszczeniach nieprzeznaczonych dla odwiedzających, 

- jakiejkolwiek ingerencji w aparaturę medyczną, urządzenia, instalacje. 

Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu będą proszone o opuszczenie terenu 

WSZ w Koninie. 

Szczegółowe zasady odwiedzin pacjentów w oddziałach określają przepisy wewnętrzne poszczególnych 

oddziałów WSZ w Koninie. 


