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         Kajetany 14 września 2021 rok  

 

Regulamin odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Światowym Centrum Słuchu IFPS 

w Kajetanach w okresie epidemii COVID-19 

 
Zgodnie z art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 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 innymi osobami. 
 
Prawo to, w myśl art. 5 ww. ustawy, może jednak zostać ograniczone w wyjątkowych przypadkach, 
tj. w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 
pacjentów, czy też możliwości organizacyjne podmiotu. Decyzje w tym zakresie podejmuje  
kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz, 
uwzględniając przede wszystkim dobro pacjentów takiego podmiotu leczniczego. 
 

Na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia  

6 września 2021r. w oparciu o stanowisko Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Instytutu utrzymuje 

się ograniczenia zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Klinikach Szpitala Instytutu 

Fizjologii i Patologii Słuchu. 

Uwarunkowania ogólne: 

1. Wszyscy hospitalizowani w ŚCS pacjenci to osoby ze schorzeniami z zakresu górnych dróg 

oddechowych, uszu, nosa i gardła, a więc obszarów anatomicznych z których głównie odbywa 

się transmisja wirusa Sars-CoV-2. 

2. Osoby do 18 roku życia stanowiąc ok. 50 % wszystkich pacjentów  hospitalizowanych  

w większości chorują na Covid-19 bezobjawowo. 

3. Z powodów wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 wszyscy pacjenci i ich opiekunowie przed 

wdrożeniem leczenia mają pobierane wymazy w kierunku zakażenia Covid-19. 

4. Stosowane w Instytucie procedury diagnostyczne oraz małoinwazyjne operacyjne powodują, 

że średni czas pobytu pacjenta w szpitalu wynosi ok. 3,0 dnia, a pacjent najczęściej już  

w 1 dobie po operacji może korzystać z telefonu.  

Mając na względzie powyższe uwarunkowania, zważywszy na rejestrowany stopniowy wzrost 

zakażeń COVID-19 (IV fala) w Szpitalu utrzymany zostaje:  

zakaz odwiedzin pacjentów przebywających na hospitalizacjach w Klinikach Instytutu –  

z wyłączeniem pacjentów z rozpoznaną: 

•      chorobą otępienną (np. chorobą Alzheimera), 

•      niepełnosprawnością intelektualną, 

•      całościowym zaburzeniem rozwojowym (np. autyzmem), 

•      chorobą psychiczną. 
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W wyżej wymienionych przypadkach zezwala się na odwiedziny według następujących zasad 

(dotyczy pacjentów, którzy mają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2): 

1. Osobami odwiedzającymi mogą być: 

a. osoby zaszczepione przeciw COVID-191,  

b. osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które posiadają: 

• negatywny, aktualny (do 48 h) wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-22, 

lub 

• przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-23. 

 

2. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo tylko 1 osoba. 

3. Na jednej sali chorych może przebywać jednoczasowo tylko 1 osoba odwiedzająca. 

4. Wszystkie osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad następującego reżimu 

sanitarnego:  

-  osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu 

gardła) i zobowiązana jest do wypełnienia oświadczenia 4.0 (załącznik nr 1), stanowiącego element 

dokumentacji medycznej odwiedzanego pacjenta, 

 

 

                                                           
1 Przez osobę zaszczepioną przeciw COVID-19 należy rozumieć osobę, która otrzymała pełny cykl szczepienia  
przeciw COVID-19 i której wystawiono Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką,  
która  została  dopuszczona  do  obrotu  w  Unii  Europejskiej,  oraz  upłynęło  co  najmniej  14  i  nie  więcej  niż  
365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki: 
    a. w przypadku większości szczepionek  (Pfizer,  Moderna,  Astra-Zeneca)  na  szczepienie  składają  się  
2  dawki  –  osoby,  które  przyjęły  dopiero  pierwszą  z  dawek  znajdują  się  w  trakcie  szczepienia  i  nie  są  
jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia  
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
    b.  wyjątek  stanowi  szczepionka  Johnson  &  Johnson,  która  jest  jednodawkowa  –  przyjęcie  pojedynczej 
dawki oznacza, że osoba jest w pełni zaszczepiona. 
2 Przez osobę posiadającą negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, należy rozumieć osobę, 
która wykonała test PCR lub test antygenowy (zgodny z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych  
opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin  
oraz posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie i uzyskanie negatywnego wyniku  
tego testu. 
3 Przez  osobę, która  przebyła zakażenie  wirusem  SARS-CoV-2  należ  rozumieć osobę, u  której minęło  
od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego (zgodnego z listą  
wzajemnie  uznawanych  testów  antygenowych  opracowaną  przez  Komitet  Bezpieczeństwa  Zdrowotnego)   
potwierdzającego zakażenie i posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przebycia zakażenia. 
 
 
 

mailto:kancelaria@ifps.org.pl


 

            
 

ul   ul. Mochnackiego 10 • 02-042 Warszawa, Polska 

tel.: +48 22 311 81 02 • tel./fax: +48 22 311 81 18 

e-mail: kancelaria@ifps.org.pl • www 

     

Kajetany, ul. Mokra 17 • 05-830 Nadarzyn, Polska 

tel.: +48 22 356 03 66 • tel./fax: +48 22 356 03 67 

e-mail: sekretariat@ifps.org.pl • www.ifps.org.pl 

 

 

-  osoba odwiedzająca zobowiązana jest niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego  

do dokładnej (min. 30 sek.) dezynfekcji rąk preparatem na bazie min. 60% alkoholu i będzie mieć 

wykonany pomiar temperatury ciała. 

-  Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas 

przebywania na terenie podmiotu leczniczego. 

- Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy 

ust, nosa i oczu. 

-  Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce i nałożyć 

jednorazowy fartuch flizelinowy otrzymany od personelu oddziału. Osoba odwiedzająca zdejmuje 

fartuch flizelinowy przed wyjściem z oddziału, usuwając go do dedykowanego pojemnika na odpady  

i ponownie dezynfekuje ręce. 

- Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak 

przytulanie, uściski, pocałunki, itp. 

- Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą 

jest zabronione – czynności pielęgnacyjne wykonywane są przez personel medyczny szpitala. 

-  Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, 

itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona 

do niezbędnego minimum – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta. 

5. Po odwiedzinach pacjenta sala chorych będzie wietrzona, system klimatyzacyjny zostanie 

przełączony  na wyższy poziom na okres 30 minut. 

6. W przypadkach szczególnych lub losowych zgodę na odwiedziny u pacjenta wyraża ordynator 

oddziału lub lekarz dyżurny (po 15.35),  po konsultacji z ZKZK Instytutu.   

Powyższe zasady odwiedzin pacjentów obowiązują do odwołania.  

Z-ca dyrektora ds. medycznych 

Witold Cieśla  
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