REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
1. Odwiedziny pacjenta w Oddziale odbywają się codziennie
w godzinach od 9 do 18.
2. Do Oddziału nie są wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe są odwiedziny
pacjenta poza godzinami określonymi w ust. 1. W takim przypadku
konieczne jest uzyskanie zgody personelu Oddziału przez osobę
odwiedzającą.
4. W uzasadnionych przypadkach ordynator lub upoważniona przez
niego osoba może wydać zgodę na odwiedziny większej ilości osób.
5. Odwiedziny odbywają się na korytarzach lub świetlicy Oddziału.
6. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą personelu Oddziału możliwe są
odwiedziny w sali chorych.
7. Każda decyzja ograniczająca ( m.in. ze względu na zagrożenie
epidemiologiczne, bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów czy ze
względu na możliwości organizacyjne Oddziału) odwiedziny
pacjentów, zostaje wydana przez Ordynatora Oddziału lub Dyrektora
Szpitala, w formie pisemnej i winna zawierać uzasadnienie podjętej
decyzji i przewidywany termin trwania ograniczeń. Treść takiej decyzji
zostaje przekazana personelowi szpitalnemu oraz pacjentom i
odwiedzającym (ogłoszenie).
8. Osoba odwiedzająca lub sprawująca dodatkową opiekę
pielęgnacyjną winna w pierwszej kolejności kierować się dobrem
i bezpieczeństwem odwiedzanego pacjenta.
9. Osoby odwiedzające oraz sprawujące dodatkową opiekę
pielęgnacyjną zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim
poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.
10. Osobom odwiedzającym oraz sprawującym dodatkową opiekę
pielęgnacyjną zakazane jest w szczególności:
a) spożywanie oraz dostarczanie pacjentowi alkoholu, narkotyków,
innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz
wszelkich innych substancji podobnie działających,
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b) palenie wyrobów tytoniowych,
c) dostarczanie pacjentowi leków oraz innych środków
medycznych,
d) przynoszenie materiałów ( ostre narzędzia) i substancji
niebezpiecznych w szczególności łatwopalnych, wybuchowych,
trujących i wszelkich o podobnym działaniu, a także
przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla pacjenta oraz
innych osób przebywających w Oddziale
e) wprowadzania zwierząt do budynku Oddziału.
11. Osoby odwiedzające oraz sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną
zobowiązane są w szczególności do:
a) trzymania odzieży wierzchniej przy sobie, w szczególności zakazuje
się umieszczania odzieży na łóżkach szpitalnych oraz szafkach,
b) zachowania kulturalnego i nie zakłócającego spokoju innych
pacjentów w pomieszczeniach Oddziału,
c) uzyskania zgody lekarza lub pielęgniarki Oddziału na dostarczenie
pacjentowi produktów żywnościowych lub napojów,
d) przestrzegania obowiązującego w Oddziale zakazu fotografowania,
filmowania oraz utrwalania dźwięku.
12. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające lub sprawujące
dodatkową opiekę pielęgnacyjną postanowień punktów poprzedzających
lub właściwych przepisów prawa, personel Oddziału ma prawo nakazać
takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala lub za zgodą
Ordynatora Oddziału lub upoważnionego lekarza nie wpuścić takiej osoby
do Oddziału.
13. W przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala wzywa
Policję, o czym informuje uprzednio naruszającego postanowienia
niniejszego Regulaminu.
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