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1.2.

1.3.

l. Charakterystyka Kliniki
Klinika Chirurgii Plastycznej jest kom6rkE procesu gt6wnego (leczniczo-profilaktycznego) Uniwersyteckiego
centrum Klinicznego w Gda6sku. MieSci siq przy ulicy smoluchowskiego L7; g0-21.4 Gdarisk. w sklad Kliniki
wchodzq: oddzial chirurgii plastycznej, poradnia chirurgii plastycznej.

1"1" Klinika Chirurgii Plastycznej prowadzi leczniczq dzialalnoSi w petnym zakresie kontraktu NFZ dla
specjalnoSci chirurgia plastyczna.

Klinika Chirurgii Plastycznej posiada kontrakt z NFZ w zakresie nastqpujqcych procedur:
a)hospitalizacja,
b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnia).

Najwa2niejsze obszary dziafalno6ci Kliniki to:
1) leczenie chirurgiczne nowotwor6w tkanek miqkkich twarzy, glowy, powlok ciala

z zaopatrzeniem ubytk6w pooperacyjnych przy u2yciu r62nych technik chirurgii plastycznej,
2) operacje naprawcze znieksztafceri iubytk6w powfok ciala po urazach, oparzeniach izabiegach

onkologicznych,

3) leczenie wad rozwojowych powfok ciata ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem rozszczep6w wargi
i podniebienia u dzieci,

4) jednoczasowe (w trakcie zabiegu amputacji piersi) lub odroczone rekonstrukcje piersi
po mastektomii,

5) chirurgiczne i zachowawcze leczenie przewleklych ran, owrzo dzefr, ranziarninujqcych,
6) wsp6lpraca w hodowli nask6rka,
7) zabiegi rekonstrukcyjne twarzoczaszki, piersi i innych okolic ciala z uzyciem technik

m ikrochirurgicznych,
8) chirurgiczne leczenie odle2yn,
9) chirurgiczneleczenieobrzqk6wlimfatycznych,
10) leczenie bliznowc6w, operacje naprawcze i korekcyjne blizn,
n) feczenie oparzeri do 30% powierzchni ciata,
t2) chirurgia estetyczna w zakresie finansowanym przez NFZ.

Pacjentami Kliniki sq osoby dorosle oraz dzieci, mogEce przebywai pod opiekq rodzica lub opiekuna
prawnego.

Klinika chirurgiiPlastycznej liczy i.5l62ek, na kt6rych hospitalizowanisq kobiety,mq2czy2niorazdzieci,
tym:
a) 7 saldwuosobowych zlazienkq,
b) L sala jednoosobowa zlazienkq.

1'6' Plan sytuacyjny oddziafu z umiejscowieniem m.in. gabinetu zabiegowego, lekarskiego, dy2urki
pielqgniarskiej, przechowywania Praw Pacjenta w wersji petnej oraz skr6conej, tacy reanimacyjnej,
defibrylatora, gaSnic, stanowi Zafqcznik Nr 1 do niniejszego ,,Regulaminu Klinki,,. W skfad Klinki
wchodzq pomieszczenia:

a) 3 pokoje lekarskie;

1.4.
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pok6j lekarza dy2urnego;
gabinet zabiegowy;
gabinet opatrunkowy;
pok6j socjalny;
pok6j przygotowawczy;

punkt pielqgniarski;

kuchnia oddziafowa, mieszczqca siq przed wejsciem do oddziaru;
pok6j bada6;
pok6j pielqgnia rki oddziatowej;
sala seminaryjna, mieszczqca siq przed wej5ciem do Oddzialu;
magazyn bielizny;
magazyn sprzqtu jatowego;
brudownik;
pomieszczenie porzqdkowe;
gabinet ordynatora i sekretariat, mieszczqce siq przed wejSciem do oddziatu;
pok6j oczekiwaf, mieszczqcy siq przed wej5ciem do Oddzialu;
magazyn sprzetu jednorazowego;
szatnia dla pacjent6w.

pracownie: uzupelnii
1..7. W sklad Kliniki wchodzq poradnie specjalistyczne i

a) Oddzial Chirurgii plastycznej;

b) Poradnia Chirurgii plastycznej.

L'8' Pracq catego zespotu lekarskiego i pielqgniarek kieruje ordynator Klinikichirurgii plastycznej.

1.9' ordynator wyznacza rekarzy nadzoruiqcych pracq oddziatu i poradni Kliniki.

1'10' Personel KCP wsp6tpracuje z personelem medycznym innych kom6rek organizacyjnych ucK,personelem administracyinym sekretariatu Kliniki oraz psychologami, rehabilitantami, kL6rzysq niezbqdni podczas hospitalizacji pacjenta.

1.11. Pielqgniarka Oddzialowa:
a) nadzoruje prace personeru pierqgniarskiego oraz opiekun6w medycznych;b) nadzoruje pracq firm zewnqtrznych w zakresie sprzqtania, zywienia i transportu na terenieOddziatu.

II. PRZYJECIE PACJENTA DO KLINIKI CHIRURGII PTASTYCZNEJ.
2.L. Zasady przyjqcia pacjenta do Kliniki:

2'2' Personel Kliniki (ordynator Kliniki, lub wyznaczony lekarz specjalista) weryfikuje skierowanie podwzglqdem tresci oraz uzgadnia z pacjentem dalsze postqpowanie, wpisujqc go na listq oczekujqcychna Swiadczenie medyczne zgodnie z odpowiednimi wytylznymi NFZ. pacjent zostaje poinformowanyco do dalszego postepowania, otrzymuje wydrukowane,,lnformacje dla pacjenta,, stanowiqceZalqcznik nr 10 do pZ-KCp_0j..

2'3' W dniu ustaronego terminu przyiqcia do Kriniki w trybie
skierowaniem zglasza siq do Kliniki:
a) od poniedziatku do piqtku w godzinach 8.OO _ 11.00.
b) w niedziele 1j..OO-14.00.

planowym pacjent ze stosownym
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2'4' Punkty 2'1"J" oraz2'L.2. nie dotyczq przyjqi w naglych przypadkach, kt6re zgfaszane sq catodobowo
bezpoSrednio w Klinice.

2'5' Pacjent po przyjqciu na oddziaf zostaje poddany diagnostyce i leczeniu, w zakresie wynikajqcym z jego
stanu i priorytetu, ustalonemu w procesie kwalifikacji do przyjqcia do oddziatu.

2'6' Pacjent po przyjqciu do Kliniki jest informowany izapoznawany przezpielqgniarkq z nastqpujqcymi
elementami:
a) z topografiq oddziaru (czyri gdzie co siq znajduje w oddziare),
b) z ,,Zasadami organizacyjnymifunkcjonowania Kliniki- Regulaminem Kliniki,,,c) potrzebie przyniesienia i oddania specyficznych wtasnych lek6w przyjmowanych w oryginalnych

opakowaniach wraz z ulotkq, o ile zachodzi taka potrzeba, a kt6ra jest bezposrednio zwiqzana
z chorobq pacjenta,

d) z,,Kartq praw i Obowiqzk6w pacjenta,,,

e) jest informowany o mozliwo6ci zapoznania siq z dokumentami indywidualnie (dokumentydostqpne w Punkcie Pielqgniarskim itablicy informacyjnej w oddziale ),f) jest informowany o zasadach depozytu w oddziale, w tym o wartosciowych przedmiotach
pacjenta, kt6re muszq zostai przekazane do depozytu,

g) zasadach u2ywania sprzqt6w elektronicznych, telefon ow i urzqdzef bezprzewodowych oraz
o zasadach ich przechowywania w oddziale,

h) jest informowany o zasadach segregacji odpad6w - odrqbna kolorystyka koszy do segregowania
oraz miejscem skfadowania zu2ytych baterii,

i) zasadami przynoszenia i przechowywania 2ywno5ci,
j) zasadami funkcjonowania wyposa2enia i sprzqt6w dostqpnych do u2ytku przez pacjenta podczas

pobytu w oddziale (np' pokazanie funkcjonalnoSci lo2ka, przycisk6w alarmowych wzywania
pomocy, wfqczania iwylqczania Swiatla oraz zaslaniania rolet itp.).

2'7' Pielqgniarka oddziafowa/koordynujqca, a w razie jej nieobecnosci pielqgniarka dy2urna, dysponuje
depozytem, w kt6rym mozna przechowywa(, rzeczy wartoiciowe. Szczegdtowe zasady depozytu
zostaly sp isa n e w p ro ced u r ze pZ-OS,, De pozyt,,.

2'8' w czasie pobytu w Klinice nie zaleca siq posiadania bi2uterii. ucK nie ponosi odpowiedzialnosci
za rzeczy wartosciowe pacjenta, kt6re nie sq przekazane do depozytu.

'2'9' Pacjenta, o ile bylo to mo2liwe (np. pacjent kontaktowaf siq telefonicznie), personel informuje
co ma zabra( ze sobq do UCK' Zakres zalecanych rzeczy, jakie pacjent ma ze sobq zabracto m'in' dokument ze zdjqciem stwierdzajqcy to2samo6i, dokumentacja medyczna dotyczqca
przebiegu choroby i innych przebytych chor6b, wiarygodny wynik grupy krwi, wyniki laboratoryjne
i mikrobiologiczne oraz rzeczy do wykonywania czynnosci higieny osobistej (przybory toaletowe) wraz
z odzie2q (m.in. pi2amq).

f nformacja: Baga2 pacjenta nie powinien przekracza(rozmiar6w 60/4o/3ocm.

2'10' Ka2dy pacjent ma prawo do opieki psychologicznej. w razie potrzeby nalezy zglosii pro5bq lub
potrzebq rozmowy z psychorogiem u rekarza rub u pierqgniarki z oddziaru.

2'11" Ka2dy pacjent ma prawo do zlo2enia skargi i/lub wniosku do UCK w odniesieniu do oddziatu jak i os6b
odpowiedzia Inych na poziom ie fun kcjonowa nia:
a) Kliniki- do ordynatora Klinki lub Pielqgniarkioddziatowej (Sekretariat Kliniki);
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b) 
ffi;rxfi:;ttt" 

i starszej pielqgniarki dv2uruw oddziate Ktiniki (dy2urka tekarska, dy2urka
c) Dyrektora Naczernego - sekretariat Gda6sk, ur. Dqbinki 7 _ budynek nr g.skargi mogq byi skfadane ustnie lub pisemni. ,gooni. z o96rnie przyjqtymi zasadami. szczeg6roweinformacje z zakresu dzialalnosci prowadzonej w zakresie skarg zostary zapisane w procedurzePS-04 

"skargi 
i wnioski" oraz w Informatorz. oi, pr.l.nta na stronie www.uck.pr zakradce ,,sKARGlI wNlosKl" oraz informacje zostaly r6wnie2 umieszczone na,,Tablicy informacyjnej,, w Klinice.

2'L2' w przypadku, gdy pacjent uzna to za stosowne, skargq mo2e zto2yc:a) w pomorskim oddziare wojew6dzkim ltaroooi,ego runduszu zdrowia,b) u Rzecznika praw pacjenta, warszawa, ur. Mrynaik, ou, (www.bpp.eov.pr).

2.13. W razie zaistn.
roz w q za n u Ji''ilffiili,#jlr,;, J:1, !"ffi J'j:" fif: T' ^[:il. ffi ffi ij, ; t1; H J: :w sekretariacie Dyrektora Naczelnego w kopertach zaadresowanych do Zespofu ds. Etyki rubprzesyfkach odpowiednio zabezpieczonych ze wzglqdu na ochronq danych i informacji. pacjent mozete2 wystai korespondencjq na adres e_mail: etvka@uck.gda.pl.

III. POBYT PAC'ENTA NA ODDZIATE KtINIKt3'1' Pacjent jest zobowiqzany udzielai w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielqgniarskiego pelneji prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. UCK nie fonori odpowiedziarnosci za szkody wynikre zzatajenia bqdz udzielenia nieprawdziwej informacji, .o oo istotnych spraw dotyczqcych zdrowiapacjenta.

3.2.

3.3.

3.5.

3.4.

Pacjent ma obowiqzek poinformowai lekarza prowadzqcego o przyjmowanych lekach. Leki wlasnepacjenta powinny byi zdeponowane do apteczki oddziarowej, w opisanym opakowaniu. stosowanietych lek6w w czasie pobytu w UCK bezwzglqdni" wyrrga zgody rekarza prowadzqcego i/rubdy2urnego' Lekisq podawane przez pielqgniarkq i nie mogq byi przyjmowane samodzielnie.

Pacjent ma obowiqzek ka2dorazowego zgfaszania pielqgniarce zamiaropuszczenia oddzialu. Zabrania

;:*:*n"otenia 
poza teren UCK za wyjqtkiem wyyazdu na badania, konsurtacje w asyscie personeru

Pacjent zobowiqzany jest do noszenia opaski identyfikacyjnej. w przypadku jej zniszczenia lubzgubienia pacjent niezwlocznie zgtasza ten fakt p.rron.ro*iojdrirtu cerem zaro2enia nowej.

Pacjent ma obowiqzek stosowania siq do zalece6 rekarzy i pierqgniarek dotyczqcych procesudiagnostyczno-terapeutycznego realizowanego w uc( w tym do przestrzegania zareconej diety.

:ili::t:.lt 
obowiqzek utrzvmvwai tad i porzqdek w miejscu pobytu oraz przestrzegai zasad higieny

Klinika zapewnia calodobowy dostqp rodziny i os6b do pacjenta hospitarizowanego. w zwiqzku zrozkladem czasu pracy w Klinice ,r1"., siq odwiedziny w godzinach od 12:00 do 20:00. U jednegopacjenta mogq przebywai nie wiqcej ni2 i osoby jednoczesnie. Inne godziny odwiedzin lub wiqksza

lil.:lJ;?;.tvlko 
za zgodq lekarza di2urnego, tekarza prowadzqcego, ordynatora Kriniki rub

3.6.

3.7.
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3'8' w zwiazku ze specyfika funkcjonowania ka2dego oddziafu lekarz dy2urny lub pielqgniarkakoordynujqca moze podjqi decyzjq o ograniczeniu odwiedzin ze wzglqdu na warunki epidemiologiczneoraz dzialalnoSi oddziatu zwiqzanq z bie2qcq pracE w zakresie reczenia i pielqgnowania pacjent6ww Klinice' ograniczenie to mo2e miei wymiar zmniejszenia iloici jednoczasowo odwiedzajqcychpacjenta' czasu trwania odwiedzin (np' poproszenie osoby odwiedzajqcej o opuszczenie sali chorychna czas wykonywania zabiegu lub czas wykonywani obchodu lekarskiego). ograniczenie to mo2er6wnie2 wynikai z troski o dobro innych pacjent6w hospitalizowanych w tej samej sali chorych.

3'9' Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upowa2nion ei przezpacjenta udziela lekarz kierujqcyoddzialem lub lekarz prowadzqcy, lub w czasie dyzuru, lekarz dy2urny. Informacje udzielane sq w czasiepory odwiedzin' Nie udziela siq informacii przez telefon, chyba ie w czasie przyjqcia zostafoto ustalone z uwzglqdnieniem hasla do komunikacji.

3'10' Informacja: wyjqtek stanowi sytuacja naglego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub smieri pacjenta,kiedy to lekarz kontaktuje siq telefonicznie z osobq uprzednio wskazanq przez pacjenta.

3'1L' osoba bliska lub upowazniona mo2e zglosii chqi uzyskania informacji o stanie pacjentado pielqgniarki, kt6ra nastqpnie powiadamia o tym fakcie lekarza prowadzqcego pacjentalub nadzorujqcego pracq oddziatu lub lekarza dy2urnego.

3'L2' udzial cztonka rodziny lub innej wskazanej przez pacjenta osoby w procesie opieki jest dopuszczarnywyfqcznie wzakresie ina zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziafu iza jego zgodqorazudokumentowanym w historii choroby pacjenta (w czqSci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniemosoby przeszkolonej) instrukta 2emf rozmowq edukacyjnq.

3'13' Nie dopuszcza siq obecnoSci rodziny i os6b bliskich podczas procedur zabiegowych w salachzabiegowych i ich otoczeniu, o ile nie jest to uzasadnione wy2szq koniecznosc iE, o czym decydujelekarz operator.

3't4' zabrania siq pacjentowi oraz osobom go odwiedzajqcych manipulowania przy aparaturzei urzqdzeniach medycznych, erektrycznych,gazowych, wentyracyjnych igrzewczych.

3'15' Ka2dy pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. w razie potrzeby mo2liwe jest tak2e wezwanieduszpasterza na proSbq rodziny pacjenta, za po6rednictwem pielqgniarki. Numery kontaktowedo duszpasterzy znajdujq siq na ,,Tabrica informacyjna dra pacjenta,, w oddziare.

3'L6' w wyjqtkowych wypadkach, w przypadku potrzeby komunikacji z osobami najbli2szymi pacjentma mozliwo6i skorzystania z telefonu oddzialu w celu przeprowadzenia rozmowy.

3'r7' Dzwonki telefon6w kom6rkowych, tablet6w ikomputer6w powinny byi sciszone do niezbqdnegominimum' GloSnoSi telewizor6w w salach powinna byi ustawiona tak, aby nie przeszkadzai innympacjentom' w sprawach spornych pacjent ma obowiqzek zastosowai siq do polece6 personelu Kliniki.

3 18. Cisza nocna w Klinice trwa od 22.00 do 6.00.

3'19' Dla pacjent6w niemonitorowanych umozliwia siq korzystanie z prywatnego Internetu. Dla pacjent6whospitalizowanych w UCK udostqpnia siq dostqp do Internetu poprzezlogin i haslo dostqpne na tablicyprzy Punkcie pielqgniarskim.
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lV' HARMONOGRAM PRACY W ZAKRESIE LECZENIA I PIELEGNOWANIA eACJENT6W W KL;N;CE

4't' Konsultacje specjalistyczne - termin realizacji ustalany jest przez ordynatora Kliniki lub lekarza
dy2urnego w przypadku zlecenia ,,Rutynowego"; w przypadku zlecenia ,,pilnego,, - catodobowo,
w zale2noSci od wskazari i aktualnego stanu pacjenta.

v. oBowtAzKt PACJENTA I ODWTEDZAJACYCH
5'1' osoby odwiedzajqca powinny za ka2dym razem zgtosii siq do pielqgniarki /lekarza w celu uzyskania

dodatkowych informacji zwiqzanych z dzialaniami organizacyjnymi, epidemiologicznymi odwiedzin
w Klinice - sali chorych.

5'2' osoby z infekcjami dr6g oddechowych lub jakqkolwiek chorobq zakalnqoraz pod wplywem alkoholu,
narkotyk6w i innych Srodk6w odurzajqcych nie mogq odwiedzai pacjent6w w UCK, a je2eli jest
to uzasadnione ka2dorazowo takq zgodq mo2e wyrazi( lekarz nadzorujqcy pracq dziennego oddzialu.

(w sytuacjach szczeg6lnych mo2e ulec zmianie)

CzynnoSci
porzqdkowanie sal chorych, prze5cietanii
Sniadanie, wykonywanie zleceri lekarskich, karmienie i pielqgnacja dzieci, mierzenie cTK,
pobieranie materiatu do bada6, przygotowanie, a nastepnie podanie lek6w godzinowych,
dokumentacja wykona nej pracy

8.00 - 11.00 obch6d lekarski, wykonywanie ,t
fizjologicznych, kqpiele pacjent6w, asystowanie przy drobnych zabiegach w sali zabiegowej
i porzqdkowanie po zakofczeniu pracy w gabinecie, obserwacja pacjent6w po zabiegach
operacyjnych, karmienie i pielqgnacja dzieci, opieka nad pacjentami w trakcie konsultacjii badari dodatkowych poza terenem oddziaru, uczestnictwo w cotygodniowych
konsultacjach, dokumentacja wykona nej pracy
przygotowanieipodanie|ek6wgodzinowych,wykony
zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych, obiad, karmienie pacjent6w, wypisy pacjent6w,
dokumentowanie wykonanej pracy.
porzqdkowaniesa|chorychpoobiedzie,rozmoWyterapeutffi
obserwacja pacjentdw po zabiegach, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, wykonywanie
zleceri leka rskich, do kume ntowa n ie wyko na nej pracy
odwiedzinyupacjent6w,rozmoWy-terapeutyczne'@
wykonywanie zlecef lekarskich, karmienie i pielqgnacja dzieci
mierzenie temperatury, tqtna, CTK, wftnywanie zteceri lekarskich, pobranie materialu
do badari, obch6d lekar{L wykonywanie zleceri lekarskich, pomoc pacjentom przy kolacji
porzqdkowanie sal po kolacji, toaleta wieczorna pacjent6w, wykonywanie zlece6 lekarskich.
dokumentacja wykonanej pracy

raport pielqgniarski
19.ls - 21.00 toaleta wieczorna pacjent6w, p

zaspakaianie potrzeb fizjologicznych, kontrola CTK, wykonanie biezqcych zleceri lekarskich
rozmowy terapeutyczne, rozdanie lek6w nasennych, gaszenie Swiatfa
cisza nocna, podanie lek6w godzinotych, por
pacjent6w

cisza nocna, zaspakajanie potrzeb fir.iotogicrn
czynnoSci

mierzenie temperatury, CTK, rran
pobra nie materiatu do bada 6, prowadzenie dokumentacji pielqgniarskiej
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5'3' odwiedzajqcy sE zobowiqzani do przestrzegania na terenie ucK zakazu uzywania tytoniui wyrob6w tytoniowych. obowiqzuje bezwzglqd ny zakaz palenia wyrob6w tytoniowych, papieros6w
elektronicznych oraz nowatorskich wyrob6w tytoniowych, spo2ywania napoj6w alkoholowych,
u2ywania narkotyk6w, Srodk6w odurzajqcych - pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

5'4' osoby odwiedzajqce mogE przebywai tylko w pokojach zajmowanyc h przez osobq odwiedzanq
(pacjenta) i pokojach odwiedzin przewidzianych na terenie Kliniki, o ile sq one dostqpne.

5'5' Zaleca siq aby, wizyta odwiedzin przez osoby najbli2sze byta uzgadniana z pacjentem (wsp6llokatorem)
zajmujqcym tq samA salq.

5'6' ze wzglqd6w epidemiologicznych ustala sie obowiqzek pozostawiania odzie2y wierzchniejw og6lnodostepnej szatni zlokalizowanej na poziomie ,0". w przypadku, gdy szatnia jest nieczynna,
odzie2 musi zostai pozostawiona w miejscu wyznaczonym na oddziale po zasiqgniqciu informacji
od pielqgniarki i byi odpowiednio zabezpieczona (np. spakowana do torby) .

lnformacja: Personel oddzialu nie odpowia da za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

5'7 ' osoby odwiedzajqce nie mogq siadai i klasi siq na t62kach zajmowan ych przezpacjenta.

5'8' odwiedzajqcy nie moga korzysta6 z toalet bqdqcych w salach chorych (pobytu pacjenta).
odwiedzaiqcy korzystaiq z toaret dra os6b odwiedzaiqcych na terenie UCK.

5'9' osoby odwiedzajqce zobowiqzane sE do przestrzegania oznakowa6 znakami ostrzegawczymi,przepis6w bezpieczedstwa, higieny i p/po2arowych, zachowania czystoSci w salach chorych, toaletachog6lnodostqpnych, poszanowania mienia UCK/Kliniki, nie zakl6cania pracy personelu oraz spokojuinnych pacjent6w.

5'10' odwiedzajqcy powinni odnosii siq 2yczliwie i kulturalnie do innych pacjent6w i personelu UCK orazuszanowai prywatnosi innych pacjent6w oddziatu. A w razie zaistnienia zakf6cenia porzqdku bqdzzagro2enia bezpieczedstwa zdrowotnego lub osobistego pacjenta lub personelu UCK, pracownik UCKma prawo wezwai ochronq bqdz policjq. Jako przejaw agresji traktuje siq przemoc fizycznqi slownq' Przypomina siq, ze personel UCK jest podmiotem korzystajEcym z ochrony prawnej
przewidzia nej d la funkcjonariusza publicznego.

Informacja: Art. 223 Kodeksu karnego
{i 1' Kto' dziafajqc wsp6lnie i w porozumieniu z innq osobq lub u2ywajqc broni palnej, no2a lub innegopodobnie niebezpiecznego przedmiotu albo Srodka obezwladniajqcego, dopuszcza siq czynnej napascina funkcjonariusza publicznego lub osobq do pomocy mu przybranq podczas lub w zwiqzku

z pefnieniem obowiqzk6w slu2bowych, podlega karze pozbawienia wolnosciod roku do lat 10.s 2' Je2eli w wyniku czynnej napaSci nastqpil skutek w postaci ciqzkiego uszczerbku na zdrowiufunkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia
wolno5ciod lat 2 do t2.

5'11' odwiedzajqcy zobowiqzani sq do zachowania ciszy i zasad higieny osobistej. Zasady te dotyczq ubiorui zasady bezwzglqdnego, czQstego mycia idezynfekcji rqk przed- oraz po kontakcie z pacjentem.

5'12' osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do poruszania siq wylqcznie w obrqbie ograniczonej przestrzeni
danego oddzialu (informacji udziela personel oddzialu) czqSci koryt arza oddzialu orazsali chorych.
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5'13' w szczeg6lnych sytuacjach, wynikajqcych zwfaszcza z aktualnego stanu pacjent6w leczonychna oddziale lub z odbywajqcego siq przyjqcia pacjenta do oddziatu, decyzjq ordynatora lub lekarzanadzorujqcego prace oddzialu, odwiedziny oraz czas udzielania informacji mogE zostac ograniczonelub zmienione w zwiqzku z zapewnieniem odpowiedniego funkcjonowania oddziatu.

5'L4' Dyrektor Naczelny UCK lub Dyrektor ds. Lecznictwa, lub upowa2nion y przez niego lekar z mozeograniczyi odwiedziny u pacjent6w lub wprowa dzi( zakaz odwiedzin w przypadku wystqpieniazagrozenia epidemicznego lub ze wzglqdu na bezpieczefstwo zdrowotne pacjentow, jak r6wnie2ze wzglqdu na mo2liwoSci organizacyjne oddziatu.

5'15' w sytuacji wystqpienia koniecznoSci izolacji pacjenta ze wzglqd6w epidemiologicznych, odwiedzinymogq odbywai siq jedynie 2a zgod4 lekarza lub pielqgniarki po przeprowadzeniu
udokumentowanego w historii choroby pacjenta (w czqsci pielqgniarskiej z imiennymsprecyzowaniem osoby przeszkolonej) instruktaiu dotyczqcego postqpowania z izolowanympacjentem.

5'16' Nie zaleca siq odwiedzin pacjenta hospitalizowanego na oddziare w sali chory ch przezdzieci. prosimy,
aby o ka2dorazowy pobyt zapytai pierqgniarkq / rekarza oddziaru Kriniki.

5'17' odwiedzajqcych obowiqzuje zakaz wchodzenia do pomieszcze6 technologicznych - magazyny,brudowniki' pomieszczenia socjalne dla personelu, gabinety zabiegowe, pomieszczeniaprzygotowawcze dla pacjent6w.

li'18' Przypominamy, o dobrej praktyce i poszanowaniu zdania innych os6b w zakresie fotografowania,filmowania pomieszczed, a wtym innych pacjent6w ni2 odwiedzane, a tak2e personelu bez jego zgody.Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie nagra6 oraz wykonanych zdjqi. A w tym zdjqi
a pa ratu ry medycznej, mo n ito rujqcej i a pa ratu ry podglqdowej.

5'19. Zabrania siq wprowadzania i przynoszenia zwierzqt do budynku UCK.

5'20' ze wzglqddw epidemiologicznych zabrania siq prania oraz suszen ia odzieiy.

5'21' zabrania przynoszenia na oddziaf kwiat6w ciqtych rub doniczkowych.

5'22' Korzystanie przez pacjent6w /osoby odwiedzajqce z telefon6w kom6rkowych nie powinno stwarzaiuciq2liwoSci dla innych pacjent6w. w sali pooperacyjnej obowiqzu je zakaz korzystania z telefonowkom6rkowych, ze wzgrqdu na ich potencjarny wpfyw na aparaturq monitoruiqcq.

VI. PRZYNOSZENIE I PRZECHOWYWANIE ZYWNOSCI NA ODDZIATE6'1' Pacjent ma prawo do posiadania swoich produkt6w 2ywnosciowych podczas pobytu na oddziale.

6'2 Pacjent ma mozliwoii korzystania z pomieszczenia wydzielonego do dzialan zwiqzanychz przygotowaniem swoich posilk6w (tzw. kuchenki oddzialowej) oraz dostqpnych tam urzqdze6gospodarstwa domowego (m.in. czajnik, kuchenka mikrofarowa, rod6wka itp.).

6'3 Pielqgniarka informuje o zasadach przechowywania 2ywnosci na oddziale ilod6wce og6lnodostqpnej
na oddziale.
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6'4 Zywnosi w lod6wkach przechowuje siq zgodnie z opracowanymi zasadami przechowywania 2ywnosciw UCK' kt6re zostaly opisane w Informatorze dla pacjenta ,,przechowywanie ZywnoSci w lod6wcena oddziale Uniwersyteckiego centrum Klinicznego". Zasady te sE umieszczone na ,,Tablicainformacyjna dla pacjenta" oraz w miejscach widocznych w pomieszczeniach przygotowywaniaposilk6w (np. na lod6wce).

6.5 W przypadku, chqci spo2ycia produkt6w 2ywno6ciowych tzw,
wynikajqcq z pochodzenia etnicznego lub religijnego, pacjent
dziatanie z pielqgniarkq lub lekarzem.

VII. WYPIS Z ODDZIAI.U KLINIKI
7'r' 

"Karta informacyjna z leczenia szpitalnego" zwiqzane z pobytem pacjenta w oddziale wydawanesq w sekretariacie Kliniki w dni powszednie w godzinach 1,2:oo_r4:oo.

7.2. Pacjent jest wypisany do domu gdy:
a) stan zdrowia nie wymaga dalszej hospitalizacji,
b) pacjent 2qda wypisu lub czyni to w jego imieniu przedstawiciel ustawowy; pacjent wystepujqcy

o wypis na wtasne 2qdanie zobowiqzany jest do zlo2enia pisemnego oSwiadczenia w tej sprawie.Fakt ten jest odnotowany w dokumentacji medycznej.

7'3' w przypadku zgonu pacjenta, kt6ry nie upowa2nil nikogo do pozyskiwania dokumentacji medycznej,
"Karta Informacyjna z leczenia szpitalnego" pozostaje * dokrr"ntacji UCK, kt6ra nastqpnie zostajeprzekazana do sekcji Dokumentacji - Dzialu Koordynacji opieki Medycznej w celu jej zarchiwizowania.

7'4' Pacjent ubezpieczony ma prawo do darmowego transportu sanitarnego. potrzebq takq zglaszado lekarza prowadzqcego rub rekarza wypisuiqcego danego oddziafu.

'7'5' Pacjentowi w dniu wypisu wydawane sq dokumenty zwiEzane z pobytem w UCK oraz zwiqzanez realizacjq dalszej opieki medycznej, do kt6rych mo2emy zariczy( m.in.: skierowania do poradni,recepty oraz inne dokumenty potrzebne dla zachowania ciqgtosci opieki. Dokumenty te wydaje lekarzprowadzqcy lub wypisuiqcy pacjenta z oddziafu w godzinach g:00_14:00.

v'6' Pacjentowi w dniu wypisu wydawane sq dokumenty zwiqzane z realizowanq opiekq pielqgniarskqpodczas pobytu w UCK' Przygotowanie do wypisu pacjenta w zakresie pielqgniarskim obejmuje:a) przygotowanie wskaz6wek pielqgniarskich ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem zalecef odnoSnie;od2ywiania, postqpowania z miejscem operowanym, prowadzenia samoobserwacjiobjaw6w,b) przeprowadzenie edukacji pacjenta lub jego rodziny z zakresu: terapii p/b6lowej, czynnosciamipielqgnacyjnymi,
c) pacjent otrzymuje wskaz6wki pierqgniarskie w firmie pisemnei,d) wpis pielqgniarski sporzqdzony jest w dw6ch egzemprarzach, autoryzowanych przezpielqgniarkq (data i podpis). Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi pozostajew dokumentacji medycznej' odbi6r wypisu pielqgniarskiego paclent autoryzuje wtasnympodpisem.

,,nietypowych" zwiqzanych z dietq
ma obowiqzek skonsultowai takie

7.7. UCK nie ma obowiqzku powiadamiania zakfadu pracy pacjenta o jego pobycie w UCK.

W celu wystawienia zwolnienia lekarskiego niezbqdny jest:
a) PESEL pacjenta,

b) Numer dowodu osobistego lub Nlp pacjenta,
c) NIP zaktadu pracy.

7.8.
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Informacja: w przypadkach szczeg6lnych, koniecznosi wystawienia zaSwiadczenia o pobyciewUCK'awtymzwolnienia zzaiqtszkolnych,zgfaszanemuszqbyilekarzowi najp6lniejwdniuwypisu
ze UCK.

7'9' w razie zakofczenia procesu leczniczego ibraku przejqcia opieki nad pacjentem przez rodzinq lubbraku zgody rodziny na przekazanie pacjenta do innej plac6wki (innego UCK'lub plac6wki opiekurczo-leczniczej lub hospicjum), w kt6rej um6wiono miejsce dla pacjenta, UCK mo2e obciq2yi pacjenta bqd2rodzinq (osoby' na kt6rych ciq2y ustawowy obowiqzek alimentacyjny) kosztami dalszej hospitalizacji.cennik osobodni poszczeg6lnych Klinik dostqpny jest w Dziale controllingu iAnaliz strategicznych UCK.

7'10' lstnieje mo2liwoSi otrzymania kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z zasadami przyjqtymi w UCK(m'in. procedury pZ-06 ,,organrzacia i dziarania zakfadowej skradnicy akt,,).

7'r1" w przypadkuzgonupacjentaKartaZgonupozostaniedoodebraniawsekretariacieoddzialu,wkt6rym
zmarl pacjent' sekretariat wydaje Kartq Zgonu osobie upowaznionej lub osobom bliskim w dnipowszednie w godzinach Og:30_14:00.

7'12' celem odbioru zwlok wymagane jest skontaktowanie z Laboratorium patomorfologii Klinicznej podnumerem terefonu (5s) 349 37 75, w godzinach 7:00-13:00, w dni powszednie.

7'13' Decyzja o odstqpieniu od sekcji zwtok moze byi podjqta jedynie wtedy, gdy przebieg krinicznyhospitarizacji dostarcza jednoznacznych informa cji o ptrzyczynie zgonu.

7'1'4' Decyziq o odstqpieniu od sekcji zwtok podejmuje Dyrektor ds. Lecznictwa na wniosek ordynatoraOddzialu lub osoby przez niego upowaznionej.

VIII. INFORMACJEOG6LNE

8.1. w ucK, dla ciqgtej poprawy jakodci usfug medycznych, przeprowadzane sq regularnie badaniasatysfakcji pacjent6w przy pomocy dobrowolnej, anonimowej ankiety, kt6ra mo2e byi przekazywanabezpoSrednio pacjentowi, drogq elektronicznq lub pocztowa po zakodczeniu hospitalizacji.

Informacja: Ankiety sq dostqpne w punkcie pielqgniarskim.

8'2' Ka2dy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziatu wdr6dpacjent6w i ich rodzin zgodnie z misjq UCK:,,Efektywnie leczqc, dobrze uczy6,isluiy6 nauce,,.

8'3' Personel oddzialu jest zobowiqzany do przestrzegania re2imu sanitarnego zgodnie z obowiqzujqcymiw UCK procedurami, standardami i instrukcjamiwdrozonego Zintegrowanego systemu zarzqdzania.

8'4' Za wykonanie czynnoSci wynikajqcych ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiqzk6wodpowiada osobiscie ka2dy pracownik zatrudniony w oddziare.

ZAI{CZNtKt:
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ZAI{CZNtKt:
Zalqcznik nr 1do Regulaminu,,Plan sytuacyjny Klinikichirurgii Plastycznej z umiejscowieniem m.in. gabinetuzabiegowego, lekarskiego, dy2urki pietqgniorskiei, przechowywonia prow pacjenta w wersji pelnej orazskr6conej, toc reqnimocyjnych, defibrylatora, gdinic',. ' ' --J-"-"

ry

OPRACOWAT:

iffi*{€tt,j

lmiq i nazwisko, data, podpis

lmiq i nazwisko, data, podpis

znictwa

Centrum Kiiniczne
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