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Załącznik Nr 2          
do Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. 
w Kartuzach z dnia 1.03.2023r. 

 

 
Regulamin pobytu szpitalnego i odwiedzin 

  
§ 1 

Postanowienia wstępne 
  

I. 
Regulamin pobytu szpitalnego i odwiedzin ustala obowiązujące na terenie Powiatowego 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach, zwanej dalej „Spółką” postanowienia 
porządkowe oraz zasady odwiedzin pacjentów i ich obowiązki związane z pobytem w Spółce.  
  

II. 
Organizacja i porządek pobytu szpitalnego nie narusza postanowień w tym zakresie zawartych 
w powszechnie obowiązujących aktach prawnych. 
  

§2 
Postanowienia porządkowe 

  
I. 

Na terenie Spółki zakazuje się prowadzenia działalności leczniczej albo innej działalności 
gospodarczej uciążliwej dla pacjenta lub przebiegu leczenia, a także prowadzenia działalności 
polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych i ich reklamy.  
  

II. 
Na terenie Spółki zabrania się:  
1) palenia tytoniu, 
2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 
3) wnoszenia i zażywania środków odurzających, 
4) wprowadzania zwierząt 
5) uprawiania gier hazardowych 
6) wnoszenia broni i materiałów niebezpiecznych 
7) podejmowania innych działań zakłócających ład i porządek, bądź godzących w zasady 

współżycia społecznego, 
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§3 
Regulamin odwiedzin Szpitala Powiatowego w Kartuzach 

  
I. 

1. Odwiedziny odbywają się codziennie, w godzinach od 15.00 do 17.00. 
2. Odwiedziny poza godzinami określonymi w pkt 1 możliwe są za zgodą Kierownika oddziału, 

lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurującego. 
 

II. 
1. Pacjentów mogą odwiedzać tylko osoby pełnoletnie. 
2. Dopuszcza się odwiedzanie pacjenta wyłącznie przez 1 osobę. 
3. Kierownicy oddziałów szpitalnych mogą ustalić czasowe ograniczenia odwiedzin. 

 
III. 

1. Pacjentów nie mogą odwiedzać: 
1) osoby z infekcjami dróg oddechowych, chore zakaźnie. 
2) osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających 

lub narkotyków. 
2. Pacjent może zażądać od personelu oddziału szpitalnego wyproszenia osób 

odwiedzających, których obecności sobie nie życzy.  
3. Personel oddziału jest uprawniony do wyproszenia osób odwiedzających, jeżeli ich 

zachowanie utrudnia proces leczenia, niepokoi pacjenta, zakłóca ciszę i spokój lub ład  
i porządek na oddziale szpitalnym. 

IV. 
1. Osoby odwiedzające chorego zobowiązane są do przestrzegania obostrzeń sanitarnych 

związanych z sytuacją epidemiczną takich jak noszenia maseczek na twarzach, dezynfekcji 
rąk i zachowania dystansu społecznego. 

2. Osobom odwiedzającym chorego zabrania się: 
1) chodzenia po salach innych niż te, w których znajduje się odwiedzany Pacjent, 
2) prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić 

pacjenta w stan niepokoju, 
3) przebywania w salach chorych podczas obchodów lekarskich, 
4) przebywania w pomieszczeniach gospodarczych i zabiegowych. 
5) dostarczania choremu alkoholu, papierosów, narkotyków albo artykułów 

spożywczych, które zostały zabronione przez personel, 
6) siadania na łóżkach chorych, 
7) manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacjach elektrycznych i 

grzewczych itd., 
8) fotografowania i filmowania bez zgody osób fotografowanych i filmowanych, 
9) zaśmiecania / zanieczyszczania pomieszczeń i otoczenia szpitala. 

V. 
W przypadku zagrożenia epidemicznego oraz z uwagi na względy bezpieczeństwa Prezes 
Zarządu może wprowadzić czasowo zakaz odwiedzin w formie Zarządzenia Prezesa Zarządu.  

VI. 
Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu mogą 
zostać wyproszone z terenu Szpitala przez pracowników lub służbę ochrony oraz pozbawione 
możliwości odwiedzin pacjentów.  
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§4 
Prawa pacjenta 

 
I. 

Pacjent zgłaszający się do szpitala, ze względu na zagrożenie jego życia lub zdrowia ma prawo 
niezależnie od okoliczności do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych. 
 

II. 
1. Pacjent ma prawo w szczególności do: 

1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w 
sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania 
z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu 
do świadczeń, 

2) udzielania mu świadczeń zdrowotnych, przez osoby uprawnione do ich udzielania, w 
pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym 
wymaganiom fachowym i sanitarnym, 

3) rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, 
4) wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych 

po uzyskaniu informacji na ich temat, 
5) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby, 
6) udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania osoby, której dokumentacja 

może być udostępniona, 
7) pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów, 
8) poszanowania przekonań i praktyki religijnych, 
9) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczących jego 

osoby, 
10) zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub 
podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu 
działania niepożądanego produktu leczniczego.  

2. Pacjent przebywający na oddziale szpitalnym ponadto ma prawo do: 
1) zaopatrzenia w środki farmaceutyczne i materiały medyczne, 
2) pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, 
3) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazana 

przez siebie osobę, 
4) opieki duszpasterskiej, 
5) kontraktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz, 
6) wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie w szpitalu, 
7) wypisanie ze szpitala na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych 

następstwach zaprzestania leczenia, 
8) udzielenia niezbędnej pomocy i przewiezienia do innego szpitala, w sytuacji, gdy mimo 

decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może 
być do tego szpitala przyjęty, 

9) wskazania osoby lub instytucji, którą spółka jest obowiązana powiadomić o 
pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenia życia, albo w razie 
śmierci. 
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§5 
Obowiązki pacjenta 

  
Do obowiązków pacjenta w szczególności należy: 

1) znać i przestrzegać obowiązujące przepisy związane z procesem udzielania świadczeń 
zdrowotnych w Spółce, 

2) przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich, 
3) przestrzegać bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na 

terenie spółki, 
4) przestrzegać obowiązujące zasady współżycia społecznego w stosunku do innych 

pacjentów i personelu Spółki, w tym nie naruszać ciszy nocnej, 
5) przestrzegać kultury, czystości osobistej, higieny i porządku w sali chorych, 
6) przebywać w sali chorych w porze obchodów lekarskich, dokonywanych zabiegów i 

opatrunków, oraz w porach wydawania  posiłków,  
7) nie opuszczać w trakcie hospitalizacji budynku szpitala bez wyraźnej zgody lekarza 

prowadzącego leczenie lub lekarza dyżurnego, 
8) szanować mienia spółki, używanie go zgodnie z przeznaczeniem, pokrywać koszty 

szkód i strat powstałych z jego winy, 
9) ponieść opłaty w przypadkach przewidzianych w Regulaminie Organizacyjnym oraz  

w przepisach odrębnych.  
  

§6 
Postanowienia końcowe 

 
Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie pobytu szpitalnego i odwiedzin mają 
zastosowanie powszechnie oraz wewnętrznie obowiązujące przepisy prawne. 


