
Załącznik do zarządzenia nr 37/2022 Dyrektora Generalnego Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego  w Opolu z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

 
REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW  

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OPOLU 
 
 
§ 1. 1. Pacjent hospitalizowany w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu ma prawo                           

do odwiedzin.  
2. Odwiedzanie pacjentów jest możliwe we wszystkich oddziałach z wyjątkiem Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i 
Noworodków, a także odcinków pooperacyjnych, na których odwiedziny są dozwolone po 
uzyskaniu wcześniejszej zgody ordynatora/kierownika, koordynatora lub lekarza 
dyżurnego. 
Zaleca się aby odwiedziny pacjentów odbywały się w godzinach 12.00 – 21.00 

3. Przedstawiciele ustawowi albo opiekunowie faktyczni małoletnich pacjentów oraz 
pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo 
do całodobowego bezpłatnego (poza wyżywieniem) świadczenia opieki pielęgnacyjnej 
swoim najbliższym,  którzy ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki 
takiej wymaga.  Pobyt w oddziale uzgadniany jest z ordynatorem/kierownikiem i 
pielęgniarką oddziałową/ koordynującą  

4. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzone 
okresowe ograniczenie odwiedzin. 

5. Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia. 
6. Odwiedziny nie mogą zakłócać organizacji pracy oddziału jak również pobytu pacjentów w 

szczególności: 
a) procesu leczenia i pielęgnowania hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym, w Opolu; 
b) procesu edukacji hospitalizowanych dzieci, 
c) prawa innych pacjentów do poszanowania intymności i godności. 

7. W szczególnych przypadkach za zgodą ordynatora/kierownika lub lekarza dyżurnego 
możliwe są odwiedziny w godzinach nocnych. 

8. Osoby odwiedzające przebywające w salach chorych zobowiązane są do ich opuszczenia  
podczas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych. 

 
§ 2. 1. Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie nie więcej niż 2 osoby. 

2. Ze względów epidemiologicznych dzieci do lat 6 nie powinny uczestniczyć w odwiedzinach. 
3. Dzieci w wieku do lat 16 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej i 

na jej odpowiedzialność. 
4. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby z objawami infekcji grypowej, chore na 

chorobę zakaźną  lub będące pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. 
§ 3. Osoba odwiedzająca pacjenta zobowiązana jest: 

a) przestrzegać zasad niniejszego regulaminu; 
b) zachowywać się w czasie pobytu kulturalnie; 
c) podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu; 
d) w oddziałach intensywnej terapii odwiedzający zobowiązani są do założenia dodatkowego 

fartucha ochronnego oraz umycia i zdezynfekowania rąk przed wejściem na oddział. 
 
§ 4. Osobom odwiedzającym pacjenta zabrania się: 

a) niszczenia mienia szpitalnego; 



b) prowadzenia głośnych rozmów i hałasowania; 
c) siadania na łóżku chorego lub innych pacjentów; 
d) śmiecenia; 
e) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających; 
f) dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu oraz środków odurzających; 
g) dostarczania pacjentowi leków; 
h) przynoszenia pacjentowi przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, jak np. 

prywatne ubrania, bielizna pościelowa, koc; 
i) wprowadzania (przynoszenia) zwierząt; 
j) dostarczania pacjentom artykułów spożywczych bez porozumienia z lekarzem lub 

pielęgniarką. 
 
§ 5.  Odwiedzający upoważniony przez pacjenta ma prawo do uzyskania w trakcie odwiedzin 

informacji o leczeniu oraz stanie zdrowia pacjenta. 
 
§ 6.   W oddziałach szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu dopuszcza się 

wprowadzenie szczegółowych regulaminów odwiedzin. 
 
§ 7. 1. Osoby, które nie stosują się do niniejszego regulaminu albo wskazówek personelu szpitala 

mogą zostać poproszone o opuszczenie oddziału  lub mogą być wydalone przez 
pracowników ochrony poza teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 

2. Osoby odwiedzające stanowiące zagrożenie dla pacjentów lub pracowników 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu mogą zostać przekazane Policji. 

 
§ 8.  Wszelkie uwagi można zgłaszać Dyrektorowi Generalnemu Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego w Opolu lub Dyrektorowi ds. Lecznictwa po wcześniejszym ustaleniu spotkania 
z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Praw Pacjenta codziennie od poniedziałku do piątku od 
godz. 9:00 do 14:00. 

 
 
 

 
 


