REGULAMIN ODWIEDZIN
1. Odwiedziny Pacjentów w Szpitalu odbywają
się codziennie od godz. 12:00 do 20:00. W
wyjątkowych sytuacjach osoby odwiedzające
mogą przebywać na Oddziale poza tymi godzinami
za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.
2. Bezpośrednio na Oddziale osoby odwiedzające
mogą uzyskać informacje o numerze Sali, w której
przebywa Pacjent.
3. Zaleca się, aby jednego Pacjenta odwiedzała tylko
jedna osoba.
4. Zalecamy, aby Pacjentów nie odwiedzały dzieci
do lat 5.
5. Z uwagi na poszanowanie prywatności wszystkich
Pacjentów, osoby odwiedzające proszone są o
opuszczenie pokoju Pacjenta na czas obchodu
lekarskiego lub czynności pielęgniarskich.
6. Obchody lekarskie odbywają się w godzinach od
8:00 do 9:00 oraz od 19:00 do 20:00.
7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00.
8. W Sali intensywnego nadzoru odwiedziny
odbywają się jedynie za zgodą Ordynatora lub
lekarza dyżurnego.
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, palenia tytoniu na terenie
Szpitala.
13. Zabrania się wprowadzania, przynoszenia
jakichkolwiek zwierząt na teren Szpitala.
14. Zabrania się Odwiedzającym dostarczania
choremu jedzenia bez zgody lekarza
oddziałowego, lekarza dyżurnego lub pielęgniarki.
15. Pacjent, który nie życzy sobie odwiedzin powinien
poinformować o tym zespół pielęgniarski w
momencie powzięcia takiej decyzji.
16. Personel Oddziału ma prawo zwracać uwagę
Odwiedzającym, jeśli nie stosują się do
regulaminu, a nawet prosić o opuszczenie
Oddziału. W przypadkach rażącego naruszenia
regulaminu o pomoc może być proszona ochrona
bądź Policja.
www.rehasport.pl

17. Ze względów epidemiologicznych lub innych
ważnych przyczyn może być wprowadzone
okresowe ograniczenie odwiedzin.
18. Do dyspozycji Odwiedzających i pacjentów
dostępna jest część wypoczynkowa znajdująca
się na parterze budynku.
19. Rodzic (lub opiekun) dziecka hospitalizowanego
ma prawo do sprawowania osobistej opieki i
przebywania z dzieckiem całodobowo w Oddziale
po wcześniejszym uzgodnieniu z Opiekunem
Pacjenta.
20. 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.
21. Korzystanie z telefonów komórkowych nie może
zakłócać spokoju innych pacjentów.
22. Osoby odwiedzające proszone są o pozostawienie
rzeczy w szatni zlokalizowanej na parterze szpital.
23. Wszelkie życzenia i uwagi osoby odwiedzające
mogą zgłaszać personelowi Szpitala.
24. Na terenie szpitala Rehasport Clinic obowiązuje
bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania
napojów alkoholowych oraz palenia i spożywania
innych środków odurzających.
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