Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2012
Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach
z dnia 09.02.2012 r.

REGULAMIN ODWIEDZIN
ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO
SZPITALA POWIATOWEGO SP ZOZ w SIEMIATYCZACH
1. Czas odwiedzin w Oddziale Chirurgicznym ustala się na czas od godziny 11:00
do godziny 19:00 we wszystkie dni tygodnia.
2. Odwiedziny, poza wyznaczonymi godzinami, możliwe są po uzyskaniu zgody
koordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.
3. Informacji ostanie zdrowia pacjenta udziela koordynator oddziału lub lekarz dyżurny.
4. Ze względu na warunki przebywania w oddziale innych pacjentów, jednego chorego
mogą odwiedzać jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.
5. Dzieci do lat 7 mogą odwiedzać pacjentów jedynie wraz z osobą dorosłą.
6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania badań lub zabiegów medycznych
u pacjentów leżących na sali, osoby odwiedzające chorego powinny opuścić na czas ich
wykonania salę chorych.
7. Osoby odwiedzające pacjentów mają obowiązek stosować się do poleceń personelu
medycznego oddziału.
8. Zakazuje się odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.
9. Osobom odwiedzającym zabrania się:
hałasować, śmiecić, wprowadzać zamieszanie na oddziale,
zakłócać swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów,
manipulować przy aparaturze medycznej,
chodzić po innych salach oddziału,
dostarczać artykuły spożywcze bez porozumienia z pielęgniarką lub lekarzem,
w szczególności artykułu spożywcze niezalecane przez lekarza,
palenia tytoniu na całym terenie szpitala,
przynoszenia materiałówo i substancji niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych,
trujących, itp.,
wprowadzania zwierząt do budynku szpitala,
niszczyć mienie szpitala.
10. Koordynator oddziału lub lekarz dyżurny ma prawo do ograniczenia lub zakazu kontaktu
osoby odwiedzającej z pacjentem, jeżeli może podejrzewać u odwiedzającego chorobę,
którą może zakazić się pacjent lub inni pacjenci.
11. W przypadku uzasadnionego zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na
bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a także ze względu na możliwości organizacyjne
oddziału Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach na wniosek Koordynatora oddziału, może
wprowadzić na mocy zarządzenia ograniczenie lub całkowity zakaz odwiedzin.
12. Personel oddziału ma prawo nakazać, z wykorzystaniem wszelkich przewidzianych
prawem środków, natychmiastowe opuszczenie oddziału i szpitala osobom znajdującym
się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bądź naruszającym
w rażący sposób postanowienia niniejszego Regulaminu.

