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                                                                                                                  Barlinek dnia 21.06.2021r. 
Mając na względzie prawa pacjenta ,w związku z obserwowanym obecnie znacznym ograniczeniem 
liczby zakażeń Sars-Cov-2 w Polsce, a także w województwie zachodniopomorskim, zwiększa się 
możliwość odwiedziny osób bliskich u pacjentów przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-
Opiekuńczym (ZPO)oraz Ośrodku Rehabilitacji i Opieku Krótko i Długoterminowej 
( ORiOKiD) na podstawie zaktualizowanych rekomendacji MRiPS, MZ , GIS (21.05.21r.) 
 
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych rekomenduje poniższe zasady postępowania: 

1. Odwiedziny będą odbywać się według harmonogramu prowadzonego indywidualnie, z uwzględnieniem 

poniższych zasad. 

2. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (tzn. katar, kaszel, gorączka, ból gardła) 

3. Osoba odwiedzająca musi uzgodnić z lekarzem/kierownikiem  termin odwiedzin ( zgodnie z 

harmonogramem). 

4. Odwiedziny  odbywać się będą codziennie w godzinach 12,00-13,00 oraz 15,00-16,30 

5 Jednoczasowo dopuszcza się w odwiedziny osób bliskich u 1 pacjenta. Pacjenta odwiedza jednoczasowo 1 

osoba. 

6.Czas odwiedzin nie powinien przekroczyć 30 minut. 

7. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana do higieny rąk przed i po odwiedzinach oraz  wypełnienia ankiety 

epidemiologicznej i  pomiaru ciepłoty ciała przed odwiedzinami, ankietę udostępnia i pomiary temperatury 

dokonuje pielęgniarka / opiekun medyczny w punkcie pielęgniarskim. 

8. Jeżeli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia pacjenta i możliwości  organizacyjne  odwiedziny 

powinny mieć miejsce poza salą pacjenta, w pomieszczeniu, w którym nie przebywają inni pacjenci. 

9. Osoba odwiedzająca (zawsze) i odwiedzana (jeśli jest to możliwe ze względów medycznych) w czasie 

odwiedzin jest zobowiązana założyć maskę medyczną zakrywając usta i nos. 

10. Jeżeli odwiedziny mają miejsce w sali, na której przebywają inni pacjenci osoba odwiedzająca zakłada 

także fartuch flizelinowy, w razie potrzeby osoba odwiedzająca otrzyma rękawiczki jednorazowe- 

odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wydaje osobie bliskiej pielęgniarka w punkcie 

pielęgniarskim. 

11. Dla pacjenta osoba bliska może przynieść tylko rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie, 

ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu tego z personelem medycznym. 

12. Wychodząc z oddziału osoba odwiedzająca zdejmuje ŚOI i wyrzuca do kosza na odpady medyczne 

niezakaźne (  worek niebieski).  

13. W trakcie odwiedzin opiekun nie może wychodzić poza oddział. 

14. W sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na 

bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta odwiedziny mogą zostać zawieszone na czas określony przez 

kierownika lub lekarza ZPO/ ORiOKiD 

sporządziła 

Pielęgniarka Epidemiologiczna                                                                Kierownik ZPO / ORiOKiD 

Beata Howorska                                                                                         Halina Wojciechowska 



 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11..2008r. 

 ( Dz.U. 2020.849 z późn. zm.) 

Osoba bliska : za osobę bliską uważa się małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub  powinowatego do 

drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę  pozostającą we wspólnym pożyciu lub 

osobę  wskazaną przez pacjenta. 

Rozdział 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 

 Art. 33 . 1 Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do 

kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami innymi. 

 

Przesłanki ograniczenia korzystania z praw pacjenta 

Art. 5.  Kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez 

niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia 

epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o 

których mowa w art. 33 prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, ust.1, a także ze względu na 

możliwości organizacyjne podmiotu. 

 

Art.21. Obecność przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby bliskiej 

1. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. 

2. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić 

obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia 

prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze  względu na bezpieczeństwo zdrowotne 

pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 
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