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Podstawa prawna:  
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

REGULAMIN ODWIEDZIN W SZPITALU MEDICOVER GINEKOLOGIA,  
POŁOŻNICTWO, NOWORODKI, TRAKT PORODOWY

Zasady ogólne

Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort  Pacjentów odwiedziny 
w oddziale są  godzinach od 08:00 do 20:00. 

Każdą osobę wchodzącą na teren klinik i oddziałów prosimy 
o pozostawienie okrycia wierzchniego w szatni szpitala 
znajdującej się w holu głównym na parterze.

Odwiedzających prosimy o wyłączenie lub wyciszenie 
telefonów komórkowych na czas pobytu w szpitalu.

Po wejściu do pokoju Pacjenta, prosimy osoby odwiedzające 
o umycie rąk, żelem znajdującym się w automacie  
w łazience. Zalecamy również ponowne umycie rąk przed 
opuszczeniem pokoju Pacjenta. 

Ze względów sanitarno-epidemiologicznych osoby 
odwiedzające prosimy o nie siadanie na łóżku Pacjenta oraz 
na łóżkach sąsiednichi.

Prosimy o poszanowanie prywatności Pacjentów  
i zachowywanie się na terenie szpitala cicho i spokojnie.

Z uwagi na poszanowanie prywatności wszystkich 
Pacjentów, osoby odwiedzające prosimy o opuszczenie 
pokoju Pacjenta na czas obchodu lekarskiego i wizyty 
pielęgniarskiej oraz wykonywania procedur leczniczo – 
pielęgnacyjnych. 

Osoby odwiedzające nie powinny mieć objawów infekcji.

W wyjątkowych sytuacjach Rodzina Pacjenta ma prawo do 
wizyty poza godzinami odwiedzin, wówczas fakt odwiedzin 
należy uzgodnić z lekarzem dyżurnym lub pielęgniarką 
dyżurną. W godzinach 20:00-6:00 każde odwiedziny  
w oddziale są poprzedzone telefonicznym potwierdzeniem 
przez ochronę u pielęgniarki dyżurnej. 

Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00. 

Z przyczyn medycznych i /lub epidemiologicznych lekarz 
może zakazać lub ograniczyć liczbę odwiedzin. W takich 
przypadkach prosimy o wyrozumiałość.

Pacjentka, który nie życzy sobie odwiedzin powinna  
poinformować o tym zespół pielęgniarski w momencie 
powzięcia takiej decyzji.

Osoby odwiedzające Pacjentów w pokojach dwuosobowych 
mogą korzystać wraz z Pacjentami z części ogólnodostępnych 
znajdujących się na oddziale oraz znajdujących się w lobby 
głównym szpitala (parter oraz piętra).

W pokojach jednoosobowych i dwuosobowych nie ma 
możliwości pozostania rodziny Pacjenta na noc. 

Osoba towarzysząca Pacjentkom podczas pobytu w szpitalu 
może zostać zakwaterowana, korzystając z oferty hotelu 
znajdującego się w budynku szpitalaii. 

W pokojach jednoosobowych rodzinnych oraz VIP Pacjent  
ma możliwość nieograniczonego kontaktu z rodziną 
w godzinach dedykowanych odwiedzinom. Podczas 
całego pobytu w szpitalu istnieje możliwość noclegu 1 
osoby towarzyszącej w tym samym pokoju co Pacjentka. 
Do dyspozycji osoby towarzyszącej jest rozkładana 
sofa, z kompletem pościeli, ręczników oraz szafy do 
przechowywania rzeczy osobistych. Osoba towarzysząca 
Pacjentce ma zagwarantowane wyżywienie zgodnie z menu 
podstawowym lub wegetariańskim (obiad do wyboru jeden  
z dwóch wariantów). Odwiedziny innych osób podlegają takim 
samym zasadom ogólnym, jak w przypadku innych pokoi.

Wózki dziecięce powinny zostać pozostawione w części 
ogólnodostępnej tuż przy recepcji oddziału.

Wejście na trakt porodowy odbywa się wyłącznie w asyście 
pracownika szpitala Medicover po uprzednim ubraniu  
w strój ochronny oraz umyciu rąk.

W trakcie porodu Pacjentce może towarzyszyć jedna osoba 
wskazana przez Pacjentkę.

Osoba towarzysząca Pacjentce przy porodzie ubrana jest  
w strój ochronny i buty na zmianę

Na sali porodowej nie ma odwiedzin.

Osoby odwiedzające noworodka przebywającego  
w oddziale noworodkowym komunikują się z oddziałem za 
pośrednictwem korytarza zewnętrznego.

Do odwiedzin noworodka osoby dorosłe wchodzą 
pojedynczo po uzyskaniu zgody personelu medycznego.

Ze względów epidemiologicznych w oddziale noworodkowym 
nie mogą przebywać dzieci spoza szpitala. 

Pacjent / jego opiekun prawny oraz osoby przez niego 
upoważnione maja prawo wglądu w dokumentację 
medyczną na każdym etapie jej tworzenia. informując o tym 
wcześniej pielęgniarkę dyżurną lub sekretarkę medyczną.

Informacji medycznych udziela lekarz dyżurny wyłącznie 
Pacjentce i/lub osobie upoważnionej przez pacjentkę oraz 
mogą uzyskać informacje medyczne u lekarza prowadzącego 
lub dyżurnego. 

Informacje związane z kosztami pobytu można uzyskać  
u Koordynatora Obsługi Szpitalnej (KOS) od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00-20:00 lub poza godzinami pracy 
KOS w recepcji Oddziału Pomocy Doraźnej.  

W przypadku łamania ww. zasad pracownik szpitala ma 
prawo wezwania ochrony.

Na terenie szpitala Medicover obowiązuje bezwzględny 
zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych 
oraz palenia i spożywania innych środków odurzających.


