
        

Regulamin odwiedzin w Oddziale Noworodków  

oraz Oddziale Położniczym KCZ 

1. Poród i pierwsze dni życia noworodka są ważnym przeżyciem dla całej rodziny, są też 

przeżyciem bardzo intymnym, należy więc tą intymność uszanować 
2. Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach 1100-1900 

3. Do odwiedzania mam i noworodków zapraszamy przede wszystkim ich najbliższych 

a. Mąż/partner pacjentki (ojciec dziecka) 

b. Dziadkowie noworodka 

c. Rodzeństwo noworodka po ukończeniu 2 lat 

d. Inne bliskie osoby 

e. Prosimy o wstrzymanie się z odwiedzinami dalszej rodziny i znajomych 

4. Zabrania się odwiedzin osobom: 

a. Chorym na ostre choroby infekcyjne (również zwykłe przeziębienie) 

b. Pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 

c. Niedbającym o higienę osobistą 

d. Przebywającym na innych oddziałach szpitala 

5. Jednocześnie u jednej pacjentki na sali może przebywać dwoje odwiedzających (plus 

jedno dziecko do 7 roku życia) 

6. W ciągu pierwszych 24 godzin od cięcia cesarskiego należy wstrzymać się z 

odwiedzinami, możliwa jest wizyta jednej osoby dorosłej (uprzednio wskazanej przez 

pacjentkę) 

7. Odwiedzających prosimy o wstrzymanie się od palenia tytoniu na co najmniej godzinę 

przed wejściem na oddział 

8. Zabrania się wnoszenia na teren oddziału alkoholu, narkotyków i innych substancji 

odurzających, substancji niebezpiecznych, broni, wprowadzania zwierząt 

9. Zabrania się przynoszenia pacjentkom papierosów i innych wyrobów tytoniowych czy 

substancji odurzających, a także odżywek dla noworodków 

10. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku matek czy innych łóżkach na salach, 

manipulowania przy sprzęcie medycznym, regulowania przepływów kroplówek 



11. W czasie odwiedzin odwiedzający są zobowiązani do nie wchodzenia do innych 

pomieszczeń oddziału, w tym sal innych pacjentek czy sanitariatów. Toalety dla 

odwiedzających znajdują się na parterze, naprzeciw wejścia głównego do szpitala 

12. W czasie wykonywania zabiegów medycznych odwiedzający proszeni są o 

opuszczenie oddziału 

13. Rodzaj przynoszonej żywności i napojów powinien być zgodny z dietą matki 

karmiącej lub szczególnymi zaleceniami dietetycznymi pacjentki 

14. Osoby odwiedzające powinny podporządkować się poleceniom personelu 

15. Odwiedziny poza określonymi godzinami oraz przez osoby inne, niż wymienione, są 

możliwe za zgodą ordynatora/lekarza dyżurnego Oddziału Noworodków 

16. W przypadku zwiększonej ilości zachorowań na ostre choroby infekcyjne odwiedziny 

w oddziale mogą zostać wstrzymane 


