
Komunikat 

Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego  im. dr. Ludwika Błażka 

 w Inowrocławiu 

z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów w Szpitalu Wielospecjalistycznym 

im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 
 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm.) oraz § 89 pkt 35, § 91 ust. 2 pkt 2 i § 95 pkt 6 i 13 

Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz 

Zarządzenia Nr 4/2022 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego  im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 

z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów w Szpitalu Wielospecjalistycznym 

im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, wobec trwającego stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2, w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia tym wirusem:  

I. We wszystkich  Oddziałach Szpitala obowiązuje ograniczenie odwiedzin pacjentów 

Szpitala, polegające na tym, że jednego pacjenta może odwiedzać nie więcej niż 

jedna osoba jednoczasowo (a w sytuacjach szczególnych dwie osoby [np. w sytuacjach, 

gdy sama osoba odwiedzająca wymaga towarzyszenia drugiej osoby, m. in. osoba 

małoletnia, osoba z niepełnosprawnością]) – po wcześniejszym uzgodnieniu odwiedzin 

z personelem medycznym danego Oddziału, pod następującymi warunkami: 

1) w czasie odwiedzin pacjentów (codziennie w godzinach od 14:00 do 18:00), w 

jednej sali chorych jednocześnie mogą przebywać dwie osoby odwiedzające 

pacjentów (z tym zastrzeżeniem że jednego pacjenta może odwiedzać jedna 

osoba jednocześnie); w przypadku, gdy na sali chorych przebywa osoba sprawująca 

dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem, w sali chorych jednocześnie mogą 

przebywać dwie osoby – jedna odwiedzająca i jedna sprawująca dodatkową opiekę 

pielęgnacyjną nad pacjentem; lekarz Oddziału może ograniczyć liczbę osób odwiedzających 

lub osób odwiedzających/sprawujących dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem, do 

jednej osoby przebywającej jednoczasowo na jednej sali, jeżeli jest to uzasadnione 

wynikami oceny ryzyka zakażenia w konkretnej sytuacji; 

2) czas odwiedzin danego pacjenta nie może przekraczać 30 minut; w uzasadnionych, 

indywidualnie rozpatrywanych przypadkach, lekarz Oddziału może wydłużyć 

czas odwiedzin, o ile nie zwiększa to ryzyka zakażenia w konkretnej sytuacji, lub 

skrócić czas odwiedzin; 

3) osoby odwiedzające pacjentów są zobowiązane do zachowania obowiązujących 

w Szpitalu zasad wzmożonego reżimu sanitarnego (w tym osoba odwiedzająca 

zakłada  maskę zakrywającą nos i usta, a w przypadkach gdy jest to zalecane i wskazane 

przez personel medyczny jest zabezpieczona również w inne środki ochrony osobistej, 

stosowanie do oceny ryzyka zakażenia, zachowuje dystans społeczny, przed wejściem i po 

wejściu na oddział myje i dezynfekuje ręce, osoba odwiedzana zakłada maskę zakrywającą 

nos i usta, o ile jej stan zdrowia na to pozwala).  

II. Pacjenci małoletni, pacjenci będący osobami ubezwłasnowolnionymi, pacjenci 

posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, pacjenci w stanie 

terminalnym oraz w opiece paliatywno-hospicyjnej, i inni pacjenci w przypadku, 



gdy jest to zalecane przez personel medyczny ze względów terapeutycznych, 

pacjentki w warunkach ciąży, porodu i połogu, zachowują prawo do – uzgodnionej 

z personelem medycznym  – dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez 

osoby trzecie, przy jednoczesnym  zachowaniu obowiązujących w Szpitalu zasad 

wzmożonego reżimu sanitarnego (prawo pobytu przedstawiciela ustawowego [rodzice, 

opiekun prawny] lub opiekuna faktycznego wraz z pacjentem, prawo do obecności przy 

porodzie osoby bliskiej, wskazanej przez pacjentkę), z tym że nad jednym pacjentem 

może być sprawowana dodatkowa opieka pielęgnacyjna przez nie więcej niż jedną 

osobę jednocześnie, w tym przy porodzie może być obecna jedna osoba bliska, 

wskazana przez pacjentkę.  

III. Wejście na teren Szpitala (na Oddział lub w jego obręb) poza godzinami odwiedzin 

– w sposób uzgodniony z personelem medycznym – umożliwia się również niżej 

wymienionym osobom, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących w Szpitalu 

zasad wzmożonego reżimu sanitarnego, tj. osobie która: 

1) dostarcza środków niezbędnych pacjentowi do pobytu na Oddziale, w szczególności 

w przypadku gdy pacjent został przyjęty do Szpitala w stanie nagłym/wymaga w tym 

względzie pomocy osoby trzeciej; 

2) została zawiadomiona przez Oddział o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta mogącym 

spowodować jego śmierć; 

3) odbiera pacjenta wypisywanego ze Szpitala, który wymaga pomocy osoby trzeciej; 

4) została zawiadomiona przez Oddział o zgonie pacjenta/odbiera kartę zgonu. 
 

Ponadto informujemy, że  pacjenci przebywający na Oddziałach Szpitala zachowują prawo 

do kontaktu z osobami z zewnątrz drogą telefoniczną (należy łączyć się z punktem 

pielęgniarskim/położnych w danym Oddziale – numery telefonów podane są do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalino.pl ) lub korespondencyjną (listy  

do pacjentów kierowane na adres Szpitala: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław, należy 

oznaczyć imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz nazwą Oddziału, na którym pacjent przebywa).  

 

Inowrocław, dnia 1 kwietnia 2022 r.  
Dyrektor 

Szpitala Wielospecjalistycznego 

im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu  

dr n. med. Eligiusz Patalas 

http://www.szpitalino.pl/

