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ZASADY ODWIEDZIN I SPRAWOWANIA OPIEKI NAD PACJENTEM 

 

 

Regulamin odwiedzin i sprawowania opieki nad pacjentem hospitalizowanym w Białostockim 

Centrum Onkologii: 

 

§1 

1. Każdy pacjent ma prawo do odwiedzin. 

 

2. Odwiedziny pacjentów przez osoby z zewnątrz odbywają się we wszystkie dni tygodnia w salach 

chorych lub miejscach do tego przeznaczonych.  

 

3. Sugerowane godziny odwiedzin we wszystkich oddziałach Centrum: 

 

 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:  

         12:00 – 13:00  i  16:00 – 17:00   przez 7 dni w tygodniu 

 pozostałe Oddziały: 

         12:00 – 14:00  i  16:00 – 18:00   w dni powszednie 

          11:00 – 18:00  w  weekendy i święta 

 

4. Z uwagi na podejmowane w godzinach rannych czynności diagnostyczno-lecznicze, wizyty 

powinny być planowane na godziny popołudniowe, tj. od godz. 16-tej. 

 

§2 

Ze względu na możliwości organizacyjne Centrum i bezpieczeństwo zdrowotne innych pacjentów, 

pacjenta przebywającego w sali chorych mogą odwiedzać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby.  

 

§3 

1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia ubrania wierzchniego w szatni. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej. 
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§4 

1. W uzasadnionych wypadkach (np. sezon grypowy, zakażenia wewnątrzszpitalne, pandemia lub 

inna sytuacja epidemiczna) odwiedziny mogą być ograniczone lub zakazane na podstawie 

decyzji Dyrektora Centrum. 

 

2. Na życzenie pacjenta prawo do odwiedzin może zostać zniesione lub ograniczone w stosunku 

do wskazanych przez niego osób.  

 

§5 

1. Osoby wskazane przez pacjenta, po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem lub jego 

zastępcy lub lekarza prowadzącego mogą uczestniczyć w procesie dodatkowej opieki 

pielęgnacyjnej jeśli nie zakłóca to procesu udzielania świadczeń medycznych oraz spokoju i 

intymności pozostałych pacjentów.  

2. Jeżeli pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli i nie ma przedstawiciela ustawowego, opiekę 

nad nim może sprawować najbliższa rodzina.  

3. Opieka pielęgnacyjna sprawowana przez osoby bliskie dotyczy również pacjentów będących w 

stanie terminalnym. 

4. W procesie opieki może uczestniczyć jedna osoba.  

5. Zakres opieki wymaga akceptacji lekarza/pielęgniarki i może dotyczyć w szczególności: 

a) pomocy w spożywaniu posiłków, karmieniu i piciu, 

b) pomocy w toalecie całego ciała, myciu, goleniu zarostu, obcinaniu paznokci, wymianie 

pieluch,  

c) pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,  

c) pomocy przy zmianie pościeli, 

d) pomocy przy zmianie bielizny osobistej, 

e) pomocy przy zmianie pozycji pacjenta, poruszaniu się, siadaniu,  

f) udziału w profilaktyce przeciwodleżynowej, 

g) czuwania przy chorym w stanie terminalnym i agonalnym. 

6. W przypadku braku umiejętności w wykonywaniu jakiejkolwiek czynności, personel oddziału 

zobowiązany jest do udzielenia wszelkich niezbędnych wskazówek.  

 

 



3 
 

 

 

§6 

Osoby odwiedzające lub sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną zobowiązane są w 

szczególności do: 

 kulturalnego zachowania w czasie pobytu w Centrum,  

 poszanowania godności i prawa do intymności innych pacjentów, 

 podporządkowania się poleceniom i wskazówkom pracowników Centrum,  

 poszanowania mienia Centrum, 

 przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących 

w Centrum,  

 opuszczenia sali chorych podczas obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów lekarskich 

i pielęgniarskich.  

 

§7 

W odwiedzinach i procesie opieki nie mogą uczestniczyć:  

 osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,  

 osoby wykazujące objawy choroby,  

 osoby stosujące własne metody pielęgnacyjne, niestosowane i nieakceptowane w 

Centrum, 

 osoby nie przestrzegające panujących w Centrum zasad związanych z odwiedzinami i 

procesem opieki.  

 

§8 

Osoby odwiedzające lub sprawujące dodatkową opiekę nad pacjentem zobowiązuje się do 

przestrzegania panującego w Centrum zakazu: 

 przynoszenia i podawania chorym leków bez wiedzy i zgody lekarza, 

 przynoszenia i podawania chorym pokarmów i napojów bez uprzedniej zgody personelu 

medycznego, 

 siadania na łóżkach pacjentów, 

 prowadzenia głośnych rozmów, 

 zakłócania spokoju innych pacjentów, 

 filmowania lub fotografowania pacjentów lub innych osób bez ich zgody. 
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§9 

1. W przypadku naruszenia zasad odwiedzin lub wskazówek i poleceń, personel medyczny ma 

prawo poprosić osobę odwiedzającą pacjenta o opuszczenie Centrum.  

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, personel może wezwać Policję, o czym uprzednio 

informuje naruszającego zasady.  

 

§10 

Odwiedzający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem odwiedzin i przestrzegania jego 

postanowień.  


