
 

 
§ 1 

ZASADY ODWIEDZIN DLA PACJENTA I ODWIEDZAJĄCYCH 
 

1. Odwiedziny pacjentek zalecane są w godzinach 900-1300 oraz 1700-2000, 
2. Pacjentkę może odwiedzić jednocześnie  2 osoby,  
3. Nie zaleca się wprowadzania dzieci poniżej 7 roku do oddziału szpitalnego; dzieci do 14 roku życia powinny 

w trakcie odwiedzin pozostawać pod opieką osoby dorosłej. 
4. Istnieje możliwość przebywania jednej osoby towarzyszącej przy porodzie, 
5. Informacji o stanie zdrowia pacjentki i dziecka udziela ordynator lub lekarz dyżurny, 
6. Pacjentki przybywające do zabiegów operacyjnych i porodu nie mają wykonanego makijażu i manicure, 
7. Zakazuje się wnoszenia kwiatów do Oddziału Położniczego, 
8. Zakazuje się wrzucania wkładek higienicznych do koszy na salach chorych, 
9. Butelki plastikowe należy wrzucać do specjalnie  oznakowanych pojemników. 
10. Zakazuje się odwiedzin osobom: 

a) pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 
b) wykazujących objawy infekcji wirusowej, bądź  dotkniętych chorobą zakaźną, 

11. Osobom odwiedzającym zabrania się: 
a) prowadzenia głośnych rozmów, 
b) palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, 
c) siadania na łóżkach chorych, 
d) korzystania z łazienek przeznaczonych dla pacjentek 
e) korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego mogącego zakłócać pracę 

urządzeń medycznych. 
12. Osoby odwiedzające zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego, przepisów bezpieczeństwa, przepisów  
przeciwpożarowych oraz ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00 , 

b) poszanowania mienia szpitala, 
13. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów 

albo możliwości organizacyjne  Prezes lub osoba upoważniona może ograniczyć odwiedziny pacjentów 
lub wprowadzić całkowity zakaz odwiedzin.   

 
§ 2 

ZASADY POBYTU  CHOREGO W ODDZIALE 
 
1. Na salach należy utrzymywać porządek oraz ograniczyć ilość przynoszonych do oddziału rzeczy, w tym 

produktów żywnościowych, 
2. Żywność należy przechowywać w lodówce dla pacjentów zgodnie z zasadami przechowywania 

produktów żywnościowych (w torebce foliowej lub plastikowym pojemniku, odpowiednio oznakowane),  
3. Pacjentom i osobom odwiedzającym nie wolno wchodzić do sal innych chorych, 
4. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie korzystania z czajnika elektrycznego, kuchenki 

mikrofalowej i lodówki dostępnych w wydzielonym miejscu w oddziale, 
5. Obowiązuje zakaz używania na salach chorych czajników oraz podgrzewaczy elektrycznych, 
6. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów 
 



 

§ 3 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Na terenie oddziału obowiązuje zakaz fotografowania, nagrywania dźwięku i rejestrowania obrazu, 
2. Pacjent oraz osoby odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, 

elektrycznych i grzewczych, 
3. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki, 
4. Pacjent i osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom 

personelu oddziału i przestrzegania harmonogramu pracy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, 
5. Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu Oddziału oraz 

Regulaminu Szpitala będą proszone o opuszczenie oddziału. 
 

§ 4 
OSOBA ODWIEDZAJĄCA ZOBOWIĄZANA JEST DO: 

 
1. Zapoznania się z regulaminem, 
2. Maksymalnego ograniczenia czasu wizyty (ciągłe przebywanie w salach jest krępujące dla innych 

pacjentek), 
3. Kulturalnego zachowania się podczas pobytu w oddziale oraz zachowania szacunku wobec pozostałych 

pacjentek, 
4. Opuszczenia sali podczas obchodów lekarskich oraz wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich, 
5. Życzliwego i kulturalnego odnoszenia się do personelu medycznego. 
6. Nie użytkowania łóżek i pościeli przeznaczonych dla pacjentek. 
 

§ 5 
PACJENTKA MA OBOWIĄZEK: 

 
1. Stosowania się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego. 
2. W trakcie wywiadu lekarskiego i pielęgniarskiego udzielać  prawdziwej informacji o swoim stanie 

zdrowia. 
3. Poinformować lekarza prowadzącego o lekach przyjmowanych na stałe, nie związanych z jednostką 

chorobową. Używanie tych leków w czasie pobytu w szpitalu wymaga zgody lekarza. Leki własne, 
których przyjmowanie związane jest z leczeniem chorób współistniejących należy dostarczyć w 
oryginalnym opakowaniu, 

4. Przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo -pielęgnacyjnych 
i w czasie wydawania posiłków, 

5. Stosować zaleconą dietę, 
6. Nie zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarskiej, 
7. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie przebywać na innych salach, 
8.  Wchodzić do pomieszczeń przeznaczonych dla personelu tylko za zgodą personelu, 
9. Bez zgody lekarza dyżurnego i bez wiedzy pielęgniarki dyżurnej nie wychodzić poza teren szpitala. 

Każdorazowo zgłaszać pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału (np. w celu dokonania zakupów w 
sklepiku szpitalnym), 

10. Korzystać z telefonów komórkowych w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentek i poza 
godzinami ciszy nocnej, 

11. Przy wypisie pacjentka ma obowiązek odebrania karty informacyjnej i potwierdzenia odbioru podpisem. 
 
 
 

Harmonogram Pracy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
 
5:30-6:00  Budzenie, toaleta poranna 
6:00-7:00 Podawanie leków, realizacja zleceń lekarskich i pielęgniarskich 
7:00-7:15  Odprawa pielęgniarska 
7:15-8:00  Pobieranie materiału do badań analitycznych 
8:00-8:30 Śniadanie 



 

8:00-9:00 Obchód lekarski 
10:00-10:30 Obchód lekarski noworodkowy 
11:00-12:00 Wykonywanie badań USG ginekologiczno-położniczych 
11:00-13:00 Wypisy pacjentek 
13:00-14:00 Obiad 
14:00-15:00 Podawanie leków, realizacja zleceń lekarskich i pielęgniarskich 
17:00-17:30 Kolacja 
18:00-19:00  Podawanie leków, realizacja zleceń lekarskich i pielęgniarskich 
19:00-19:15  Odprawa pielęgniarska 
19:30-20:00 Obchód lekarski 
20:00-22:00  Podawanie leków, realizacja zleceń lekarskich i pielęgniarskich 


