REGULAMIN ODWIEDZIN
1. Odwiedziny Pacjentów w Oddziałach Szpitalnych odbywają się codziennie od godz. 8.00
do 22.00. W wyjątkowych sytuacjach osoby
odwiedzające mogą przebywać na Oddziale
poza tymi godzinami za zgodą Ordynatora lub
lekarza dyżurnego.

W przypadkach rażącego naruszenia regulaminu o pomoc może być proszona Policja.

2. Bezpośrednio na Oddziale osoby odwiedzające mogą uzyskać informacje o numerze sali,
w której przebywa Pacjent.

14. Ze względów epidemiologicznych lub innych
ważnych przyczyn może być wprowadzone
okresowe ograniczenie odwiedzin w stosunku
do:
a) Pacjenta,
b) Oddziału Szpitala,
c) wszystkich Oddziałów Szpitala.

3. Zaleca się, aby jednego Pacjenta odwiedzały
równocześnie najwyżej dwie osoby.

15. Do dyspozycji Odwiedzających jest także
restauracja na parterze (patio).

4. Zalecamy, aby Pacjentów nie odwiedzały
dzieci do lat 5.

16. Rodzic (lub opiekun) dziecka hospitalizowanego ma prawo do sprawowania osobistej
opieki i przebywania z dzieckiem całodobowo
w Oddziale po wcześniejszym uzgodnieniu
z Ordynatorem lub lekarzem dyżurnym.

5. Z uwagi na poszanowanie prywatności
wszystkich Pacjentów, osoby odwiedzające
proszone są o opuszczenie pokoju Pacjenta
na czas obchodu lub wizyty pielęgniarskiej.
6. Obchody lekarskie odbywają się w godzinach
od 9.00 do 10.00 oraz od 19.00 do 20.00.
7. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00.
8. W sali intensywnego nadzoru:
a) odwiedziny odbywają się jedynie za zgodą
Ordynatora lub lekarza dyżurnego,
b) pacjenta mogą odwiedzić jednorazowo
dwie osoby, które ściśle muszą stosować
się do bieżących zaleceń lekarza lub pielęgniarki w tym m. in. używanie odzieży
ochronnej.
9. Odwiedzający winni zachować spokój i być
uprzejmi wobec Pacjentów, innych odwiedzających i personelu.
10. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub
jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny
odwiedzać Pacjenta w Szpitalu.
11. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby
będące pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
12. Zabrania się Odwiedzającym: dostarczania
choremu alkoholu, wprowadzania, przynoszenia jakichkolwiek zwierząt, palenia tytoniu
na terenie Szpitala.
13. Personel Oddziału ma prawo zwracać uwagę
Odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu, a nawet prosić o opuszczenie Oddziału.

17. Rodzina pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem pielęgniarki
Oddziału w procesie pielęgnacji Pacjenta
w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę. Pielęgniarka Oddziału przeprowadza
edukację rodziny z odpowiedniego zakresu
pielęgnacji. W formie oddzielnego regulaminu
opisano „Zasady sprawowania opieki nad
pacjentem w Szpitalu Centrum Medycznego
Damiana przez rodzinę i bliskich”.
18. W przypadku pokojów jednoosobowych
i pokojów dwuosobowych, w których przebywa tylko jeden pacjent istnieje możliwość
noclegu 1 osoby towarzyszącej w tym samym
pokoju co Pacjent. W pokojach dwuosobowych, w których przebywa dwóch pacjentów, nie ma możliwości pozostania rodziny
Pacjenta na noc z wyjątkiem, gdy Pacjentem
jest dziecko oraz w sytuacjach szczególnych
wymagających dodatkowej opieki osoby bliskiej na prośbę Pacjenta.
19. Wszelkie życzenia i uwagi osoby odwiedzające mogą zgłaszać personelowi Szpitala.
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Z Damianem przez całe życie

