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WEWNĄTRZODDZIAŁOWY REGULAMIN DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU KLINICZNEGO RADIOTERAPII 

I. Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia. 

1. Informacji o stanie zdrowia i  planach dalszego leczenia pacjentom udziela lekarz prowadzący. 

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo przez lekarza 

dyżurnego. 

3. Pozostały personel medyczny udziela informacji pacjentowi stosownie do zakresu czynności, za które kompetencyjnie 

odpowiada przy udzielaniu świadczenia medycznego. 

II. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Oddziale Klinicznym Radioterapii. 
1. Dokumentacja medyczna osoby leczonej w oddziale udostępniana jest na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej 

(pierwsze udostepnienie jest bezpłatne).  

2. Dokumentacja lekarska i pielęgniarska udostępniana jest do wglądu na wniosek pacjenta lub osób przez niego upoważnionych.  

UWAGA: Dokumentacja udostępniania jest do wglądu w obecności personelu medycznego, w sekretariacie oddziału.  

III. Zasady odwiedzin pacjentów i sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.   

1. Odwiedziny pacjentów w oddziale odbywają się codziennie do godz. 20.00 a po zgłoszeniu pielęgniarce również w godzinach 

późniejszych. Odwiedziny powinny odbywać się z poszanowaniem praw pozostałych pacjentów oraz zasad współżycia społecznego.  

2. Osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w celu jej zapewnienia mogą przebywać  

w oddziale w innym czasie niż wyznaczony na odwiedziny zarówno w ciągu dnia jak i w nocy, po uprzednim uzgodnieniu z 

personelem oddziału. 

3. Odwiedziny chorych odbywają się na salach chorych lub miejscach do tego przystosowanych – świetlica, stoliki  

z krzesłami na korytarzu. 

4. Zaleca się by jedną osobę na sali chorych odwiedzały nie więcej niż dwie osoby jednocześnie. 

5. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej, która będzie kontrolować ich 

zachowanie. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od warunku obecności osoby dorosłej. 

6. Osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną mogą uczestniczyć czynnie w zabiegach pielęgnacyjnych za zgodą 

personelu medycznego. 

7. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore na chorobę zakaźną, będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

znajdujące się pod wpływem działania środków odurzających. 

8. Ograniczenia w zakresie odwiedzin pacjentów mogą zostać wprowadzone w uzasadnionych przypadkach głównie 

• gdy pacjent ma zaleconą izolację 

• w przypadku pacjentów z zaburzeniami odporności 

• w przypadku występowania w środowisku poza szpitalem zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę), które mogą stwarzać 

ryzyko dla hospitalizowanych pacjentów (zagrożenie epidemiczne). 

      9. Osoby odwiedzające lub sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną są zobowiązane : 

• zapoznać się z zasadami porządkowymi dla odwiedzających 

• zgłosić odwiedziny pacjentów na sali chorych w dyżurce pielęgniarskiej 

• zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu w szpitalu 

• podporządkować się poleceniom i wskazówkom pracowników szpitala 

• ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej i na salach chorych 

• umyć i zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin 

• opuścić salę chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich 

     10. Osobom odwiedzającym lub sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną zabrania się: 

• dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów zabronionych przez lekarza 

• podawania leków, pokarmów i napojów pacjentom bez uprzedniej zgody personelu medycznego 

• siadania na łóżkach szpitalnych i wieszania na nich odzieży 

• prowadzenia głośnych rozmów 

• palenia tytoniu 

• chodzenia po salach innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent 

• podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych bez zgody personelu oddziału 

 

W celu zapewnienia kontaktu z otoczeniem zewnętrznym pacjenci mogą korzystać z : 

1. Z telefonu bezprzewodowego znajdującego się w oddziale. 

2. Własnego telefonu komórkowego poza godzinami, w których odbywają się wizyty lekarskie, badania diagnostyczne,   

    zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne. 

3. Dostępu do internetu bezprzewodowego znajdującego się w salach chorych. Korzystanie z internetu  jest bezpłatne. 

 

Na terenie całego szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania tzw. papierosów elektronicznych.  


