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ZASADY ORGAN IZACYJN E FU NKCJONOWANIA
KLINI KI DERMATOLOGII, WEN EROLOGII I ALERGOLOGII

,,REGULAMIN KLINIKI"

l. Charakterystyka Kliniki
f(linika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii jest kom6rkq procesu gl6wnego (leczniczo-profilaktycznego)
LJniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdarisku. MieSci siq przy ulicy Smoluchowskiego 17; 8O-2I4
Gdafisk. W sklad Kliniki wchodzq: oddziaf Dermatologiczny, Poradnia Dermatologiczna i poradnia
Alergicznych Cho16b Sk6 ry.

1..1. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii prowadzi leczniczq dzialalno6i w pefnym zakresie
kontraktu NFZ dla specjalnoSci dermatologia i wenerologia.

1..2. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii posiada kontrakt z NFZ w zakresie nastqpujqcych
0roceo ur:
a) lecznictwo szpitalne,
b) dermatologia i wenerologia - hospitalizacja,
c) program lekowy - Leczenie luszczycowego zapalenia staw6w o przebiegu agresywnym,
d) program lekowy - Leczenie ciq2kiej postaci tuszczycy plackowatej,
e) program lekowy- Leczenie Bexarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespolu Sezary'ego,
f) program lekowy - Leczenie rytuksymabem ciq2kiej pqcherzycy opornej na immunosupresjq,
g) ambulatoryjna opieka specjalistyczna (Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Alergicznych Cho16b

Sk6ry).

1.3. W Klinice leczeni sq pacjenci z dermatozami w zakresie nastqpujqcych jednorodnych grup pacjent6w
(JGP): J46,J47 ,J49,J37,J38,J33,P20,560,P!6,C57,E55,D55,457,H96,H87 oraz z rozpoznaniem w klasyfikacji
lcDlo: A18-A64,B00-B88,c43-c84,D03-D24,D69,E70-E85,LOO-199,e80-e85,R20-R6g,T33-T94

1.4. Kwalifikacje pacjent6w do hospitalizacji w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UCK odbywajq
siq codziennie od godziny 8:00 w pokoju konsultacyjnym Kliniki, kt6ry znajduje siq na parterze budynku
Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK ul. Smoluchowskiego 17 (na lewo od rejestracji).

1.5. Kwalifikacje pacjent6w kierowanych na zabiegi dermatochirurgiczne odbywajq siq w ka2dy poniedzialek
od godziny 8:00 w Poradni Dermatologicznej, kt6ra znajduje siq na parterze budynku Centrum Medycyny
Nieinwazyjnej UCK ul. Smoluchowskiego 17 (na lewo od rejestracji).

1.6.Pacjenci majqcy wyznaczony termin hospitalizacji zgtaszajq siq ze skierowaniem, w ustalonym dniu,
o godzinie 8:00 do pokoju konsultacyjnego Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, kt6ry znajduje
siq na parterze budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK ul. Smoluchowskiego \7 (na lewo od
rejestracji).

1-.7.Pacjenci majqcy wyznaczony termin zabiegu dermatochirurgicznego zglaszaj4 siq ze skierowaniem,
w ustalonym dniu, o ustalonej godzinie do pokoju lekarskiego nr 4 znajdujqcego siq w Klinice
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii na V piqtrze budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
(dermatochiru rgia ).

1.8. Pacjentami Kliniki sq osoby doroste oraz dzieci, w tym takze noworodki i niemowlqta, mogEce
przebywai pod opiekq rodzica lub opiekuna prawnego.

1.9. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii liczy 1.5 lo2ek, na kt6rych hospitalizowani sq kobiety,
mqiczyLni oraz dzieci, leczeni zachowawczo raz dermatochirurgicznie, w tym:

a) 7 sal dwuosobowych zlazienkq, w tym 2to2ka dzieciqce
b) 1 sala jednoosobowa izolacyjna

Strona 1 z 11



ucK
F/ PZ- K DWiA -01. lZ09 I E003,

L.10. Plan sytuacyjny oddzialu z umiejscowieniem m.in. gabinetu zabiegowego, lekarskiego, dy2urki
pielqgniarskiej, przechowywania Praw Pacjenta w wersji pelnej oraz sk16conej, tacy reanimacyjnej,
defibrylatora, ga3nic, stanowi Zalqcznik Nr 1do niniejszego,,Regulaminu Klinki". W sklad Klinki wchodzq
pomieszczenia:

a) 4 pokoje lekarskie
b) 1 pok6j lekarza dy2urnego
c) Gabinet zabiegowy
d) Gabinet opatrunkowy
e) Pok6j socjalny
f) Pok6jprzygotowawczy
g). Punkt pielqgniarski
h) Kuchnia oddziatowa
i) Gabinet zabieg6w dermatochirurgicznych i zmywalnia
j) Pok6j badai dermatochirurgicznych
k) Gabinet pielqgniarki oddzialowej
l) Pokdj pielqgniarek
m) Sala seminaryjna
n) Magazyn bielizny
o) Magazyn sprzqtu
p) Brudownik
q) Pomieszczenie porzqdkowe
r) Gabinet ordynatora + sekretariat, mieszczqce siq przed wej6ciem do Oddziaiu
s) Pok6j oczekiwa6, mieszczqcy siq przed wejSciem do Oddzialu

1,.f,. W sklad Klinikiwchodzq poradnie specjalistyczne i pracownie:
a) Poradnia Dermatologiczna posiada gabinet zabiegowy, dwa gabinety lekarskie, gabinet fototerapii
b) Poradnia Alergicznych Cho16b Sk6ry
c) Pracownie:

L) Pracownia Mikologii, mieScisiq w Poradni Dermatologicznej
2) Pracownia Biologii Molekularnej - pomieszczenie laboratoryjne, magazyn, pok6j lekarski - mieSci

siq przed wej5ciem do Oddziafu

1.r2. Pracq catego zespotu lekarskiego i pielqgniarek kieruje ordynator KDWiA.

1.13. Ordynator wyznacza lekarzy nadzorujqcych pracq oddzialu iporadni Kliniki. Dane osobowe personelu
wraz z numerami telefon6w kontaktowych znajdujq siq w zafqczniku nr 10 ,,Dane osobowe i

kontaktowe KDWiA" do procedury PZ-KDWiA-|7 Dziolalnoii Ktiniki Dermotologii i Wenerologii oraz sq
umieszczone na ,,Tablicy informacyjnej dla pacjenta".

1'.14. Personel KDW|A wsp6lpracuje z personelem medycznym innych kom6rek organizacyjnych UCK,
personelem administracyjnym sekretariatu Kliniki oraz psychologami, rehabilitantami, kt6rzy sq
niezbqdni podczas hospitalizacji pacjenta.

1.15. PielqgniarkaOddziatowa:
a) nadzoruje pracq personelu pielqgniarskiego oraz opiekun6w medycznych
b) nadzoruje pracq firm zewnqtrznych w zakresie sprzEtania, zywienia i transportu na terenie Oddziatu
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l[. PRZYJECIE PACJENTA DO KLtNtKt DERMATOLOGil, WENEROLOGil tALERGOLOGil.

2.L.Zasady przyjqcia pacjenta do Kliniki:

2.2. Pacjent lub jego opiekun prawny, w przypadku przyjqcia planowego powinien wcze6niej, indywidualnie
ustalii w oddziale termin hospitalizacji oraz wpisai siq na listq oczekujqcych w Sekretariacie Kliniki.
Celem zakwalifikowania do hospitalizacji nale2y zglosii siq od poniedzialku do piqtku o godz.7.45 do
pokoju konsultacyjnego Kliniki Dermatologii (parter budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej
w Gdafrsku przy ulicy Smoluchowskiego 17).

2.3. W dniu ustalonego terminu przyjqcia do Kliniki w trybie planowym pacjent ze stosownym skierowaniem
zglasza siq do Kliniki:
a) od poniedziatku do piqtku w godzinach 7.30 - 8.30.
b) w soboty i niedziele przyjqi planowych nie ma.

2.4. Punkty 2.1.1". ora22.L.2. nie dotyczq przyjq( w naglych przypadkach, kt6re zglaszane sq calodobowo
bezpo5rednio w Klinice.

2.5. Pacjent po przyjqciu na Oddziai zostaje poddany diagnostyce ileczeniu, 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 i zapoznawany przez pielqgniarkq z nastqpujqcymi
elementami:

a) z topografiq oddzialu (czyligdzie co siq znajduje w oddziale),
b) z,,Tasadami organizacyjnymifunkcjonowania Kliniki- Regulaminem Kliniki",
c) potrzebie przyniesienia i oddania specyficznych wlasnych 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 mo2liwo5ci zapoznania siq z dokumentami indywidualnie (dokumenty dostqpne

w Punkcie Pielqgniarskim itablicy informacyjnej w oddziale ),
f) jest informowany o zasadach depozytu w oddziale, w tym o warto6ciowych przedmiotach pacjenta,

kt6re muszq zostai przekazane do depozytu,
g) zasadach u2ywania sprzqt6w elektronicznych, telefon6w i urzqdzen bezprzewodowych oraz

o zasadach ich przechowywania w oddziale,
h) jest informowany o zasadach segregacji odpad6w - odrqbna kolorystyka koszy do segregowania oraz

miejscem skladowania zu2ytych baterii,
i) zasadami przynoszenia i przechowywania zywnoSci,
j) zasadami funkcjonowania wyposa2enia i sprzqt6w dostqpnych do u2ytku przez pacjenta podczas

pobytu w oddziale (np. pokazanie funkcjonalno5ci l6zka, przycisk6w alarmowych wzywania pomocy,
wtqczania iwylqczania Swiatfa oraz zasianiania rolet itp,)

2.7. Pielqgniarka Oddzialowa/koordynujqca, a w razie jej nieobecnoSci pielqgniarka dyiurna, dysponuje

depozytem, w kt6rym mo2na przechowywai rzeczy warto6ciowe. Szczeg6fowe zasady depozytu zostaty

spisa ne w proced u rze PZ-OS,,Depozyt".

2.8 W czasie pobytu w Klinice nie zaleca siq posiadania bi2uterii. Szpital nie ponosi odpowiedzialnoSci za

rzeczy warto5ciowe pacjenta, kt6re nie sq przekazane do depozytu.

2.9. Pacjenta, o ile byto to mo2liwe (np. pacjent kontaktowal siq telefonicznie), personel informuje co ma
zabrac ze sobq do szpitala. Zakres zalecanych rzeczy, jakie pacjent ma ze sobq zabrai to
m.in. dokument ze zdjqciem stwierdzajqcy tozsamo5i, dokumentacja medyczna dotyczqca przebiegu
choroby i innych przebytych cho16b, wiarygodny wynik grupy krwi, wyniki laboratoryjne
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higieny osobistej (przybory toaletowe) wraz

lnformocja: Bagai pacjenta nie powinien przekraczac rozmiar6w 60/40/30cm.

2.10. Ka2dy pacjent ma prawo do opieki psychologicznej. W razie potrzeby nalezy zglosii proSbq lub
potrzebQ rozmowy z psychologiem u lekarza lub u poloznej oddzialu.

2.1'1". Kaidy pacjent ma prawo do zto2enia skargi i/lub wniosku do UCK w odniesieniu do Oddzialu jak ios6b
odpowiedzialnych na poziomie funkcjonowania:

a) Kliniki- do Ordynatora Klinki lub Pielqgniarki Oddzialowej (Sekretariat Kliniki)

b) Lekarza dyzurnego istarszej pielqgniarki dyzuru w Oddziale Kliniki (dy2urka lekarska, dy2urka
pielqgniarska),

c) Dyrektora Naczelnego - Sekretariat Gdar{sk, ul. Dqbinki 7 - budynek nr 9.

Skargi mogq byi skfadane ustnie lub pisemnie zgodnie z o96lnie przyjqtymi zasadami. Szczeg6lowe

informacje z zakresu dzialalnoSci prowadzonej w zakresie skarg zostaly zapisane w procedurze PS-04

,,Skorgi i wnioski" oraz w Informatorze dla pacjenta na stronie www.uck.pl zakfadce ,,SKARGI

I WNIOSKI" oraz informacje zostaly rowniei umieszczone na ,,Tablicy informacyjneT" w Klinice.

2.I2. W przypadku, gdy pacjent uzna to za stosowne, skargq mo2ezlo2yi:
a) w Pomorskim Oddziale Wojew6dzkim Narodowego FunduszuZdrowia,
b) u Rzecznika Praw Pacjenta, Warszawa, ul. Mtynarska 46, (www.bpp.gov.pl).

2.13. W razie zaistnienia sytuacji dotyczqcej problem6w natury etycznej mozna zwr6cii siq o pomoc w ich

rozwiqzaniu do funkcjonujqcego w UCK Zespotu ds. Etyki. Wnioski na pi5mie nale2y skladai
w sekretariacie Dyrektora Naczelnego w kopertach zaadresowanych do Zespolu ds. Etyki lub
przesylkach odpowiednio zabezpieczonych ze wzglqdu na ochronq danych iinformacji. Pacjent mo2e tez
wysla6 korespondencjq na adres e-mail: etvka@uck.gda.pl

III. POBYT PACJENTA NA ODDZIALE KLINIKI

3.1. Pacjent jest zobowiqzany udzielai w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielqgniarskiego pelnej
i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialnoici za szkody wynikte
z zatajenia bqd2 udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczqcych zdrowia
pacjenta.

3.2. Pacjent ma obowiqzek poinformowai lekarza prowadzqcego o przyjmowanych lekach. Leki wlasne
pacjenta powinny byi zdeponowane do apteczki oddziatowej, w opisanym opakowaniu. Stosowanie
tych lek6w w czasie pobytu w Szpitalu bezwzglqdnie wymaga zgody lekarza prowadzqcego i/lub
dy2urnego. Lekisq podawane przez pielqgniarkq inie mogq byi przyjmowane samodzielnie.

3.3. Pacjent ma obowiqzek ka2dorazowego zglaszania poto2nej/pielqgniarce zamiar opuszczenia oddziatu.
Zabrania siq wychodzenia poza teren Szpitala za wyjqtkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asy5cie
personelu Szpitala.

3,4. Pacjent zobowiqzany jest do noszenia opaski identyfikacyjnej. W przypadku jej zniszczenia lub
zgubienia pacjent niezwlocznie zglasza ten fakt personelowioddzialu celem zalo2enia nowej.
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3.5. Pacjent ma obowiqzek stosowania siq do zaleceri lekarzy i poloznych dotyczqcych procesu

diagnostyczno-terapeutycznego realizowanego w Szpitalu, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

3.6. Pacjent ma obowiqzek utrzymywad tad i porzqdek w miejscu pobytu oraz przestrzegai zasad higieny

osobistej.

3.7. Klinika zapewnia calodobowy dostqp rodziny i os6b bliskich do pacjenta hospitalizowanego na

oddziale. W zwiqzku z rozkladem czasu pracy w Klinice zaleca siq odwiedziny w godzinach od 14.00 do

18.00. U jednego pacjenta mogq przebywai nie wiqcej ni2 2 osoby jednoczeSnie. Inne godziny odwiedzin
lub wiqksza iloSi osdb - tylko zazgodq lekarza dy2urnego, lekarza prowadzqcego, Kierownika Kliniki lub
pielqgniarki.

3.8. W zwiqzku ze specyfikq funkcjonowania ka2dego oddzialu lekarz dy2urny lub pielqgniarka

koordynujqca mo2e podjqi decyzjq o ograniczeniu odwiedzin ze wzglqdu n warunki epidemiologiczne
oraz dzialalno5i oddzialu zwiqzanq z bie2qcq pracE w zakresie leczenia i pielqgnowania pacjent6w
w Klinice. Ograniczenie to moze miei wymiar zmniejszenia iloSci jednoczasowo odwiedzajqcych
pacjenta, czasu trwania odwiedzin (np. poproszenie osoby odwiedzajqcej o opuszczenie Sali chorych na

czas wykonywania zabiegu lub czas wykonywani obchodu lekarskiego). Ograniczenie to mo2e r6wniez
wynikai z troski o dobro innych pacjent6w hospitalizowanych w tej samej Sali chorych.

3.9. lnformacjio stanie zdrowia pacjentowilub osobie upowa2nionejprzez pacjenta udziela lekarz kierujqcy

oddziatem lub lekarz prowadzqcy, lub w czasie dy2uru, lekarz dyzurny. Informacje udzielane sq w czasie

pory odwiedzin. Nie udziela siq informacji przeztelefon, chyba 2e w czasie przyjqcia zostafo to ustalone
z uwzglqdnieniem hasfa do komunikacji.

3,10, lnformacja: Wyjqtek stanowi sytuacja nagtego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub 3mier6 pacjenta,

kiedy to lekarz kontaktuje siq telefonicznie z osobq uprzednio wskazanq przez pacjenta.

3.1-1. Osoba bliska lub upowazniona moze zgtosii chqi uzyskania informacji o stanie pacjenta do
potoznej/pielqgniarki, kt6ra nastqpnie powiadamia o tym fakcie lekarza prowadzqcego pacjenta

lub nadzorujqcego pracq oddzialu lub lekarza dyzurnego.

3,12. Udzial czlonka rodziny lub innej wskazanej przez pacjenta osoby w procesie opiekijest dopuszczalny
wyfqcznie w zakresie ina zasadach ustalonych z personelem medycznym oddzialuizajego zgodq oraz

udokumentowanym w historii choroby pacjenta (w czqSci pielqgniar.skiej z imiennym sprecyzowaniem
osoby przeszkolonej) instrukta 2emf rozmowq edukacyjnq.

3 13. Nie dopuszcza siq obecno6ci rodziny i os6b bliskich podczas procedur zabiegowych w salach

zabiegowych iich otoczeniu, o ile nie jestto uzasadnione wy2szq koniecznoSciq, o czym decyduje lekarz

operator.

3,L4. Zabrania siq pacjentowi oraz osobom go odwiedzajqcych manipulowania przy aparaturze
i urzqdzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
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3i.15. Ka2dy pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W razie potrzeby mo2liwe jest takze wezwanie
duszpasterza na proSbq rodziny pacjenta, za poSrednictwem pielqgniarki. Numery kontaktowe do
d uszpasterzy znajd ujq sig na,,Tablicy i nformocyjnej Kliniki" w oddziole.

3.16, W wyjqtkowych wypadkach, w przypadku potrzeby komunikacji z osobami najbli2szymi pacjent ma

mo2liwo6i skorzystania z telefonu oddziatu w celu przeprowadzenia rozmowy.

3.17. Dzwonki telefon6w kom6rkowych, tablet6w i komputer6w powinny byi Sciszone do niezbqdnego

minimum. GloSno6i telewizor6w w salach powinna byi ustawiona tak, aby nie przeszkadzai innym
pacjentom. W sprawach spornych pacjent ma obowiqzek zastosowai siq do poleceri personelu Kliniki.

3.18. Cisza nocna w Klinice trwa od 22.00 do 6.00,

3.19. Dla pacjent6w niemonitorowanych umo2liwia siq korzystanie z prywatnego Internetu. Dla pacjent6w
hospitalizowanych w UCK udostqpnia siq dostqp do Internetu poprzez login i haslo dostqpne na tablicy
przy Punkcie Pielqgniarskim.

lv. HARMONOGRAM PRACY W ZAKRESTE LECZENTA I ptELEGNOWANtA PACJENTOW W KLINtCE
sytuacjach moie ulec zmianie).

Godziny CzynnoSci

7.15 - 8.00 porzqdkowanie sal chorych, prze6ciefanie to2ek, zmiana bielizny po(cielowej, osobistej,
Sniadanie, wykonywanie zlecerl lekarskich, karmienie i pielqgnacja dzieci, mierzenie CTK,
pobieranie materiafu do badafi, przygotowanie, a nastQpnie podanie lek6w
godzinowych, dokumentacja wykona nej pracy

8.00 - 11.00 obch6d lekarski, wykonywanie zleceri lekarskich, pomoc zaspakajaniu potrzeb
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 konsultacji i badad dodatkowych poza terenem Oddzialu, uczestnictwo w
cotygodniowych konsultacjach dermatochirurgicznych, dokumentacja wykonanej pracy

11.00 - 13.00 przygotowanie i podanie lek6w godzinowych,
przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych,
pacjent6w, dokumentowanie wykonanej pracy.

wykonywanie zleceh lekarskich, pomoc

obiad, karmienie pacjent6w, wypisy

13.00 - 15.00 porzqdkowanie sal chorych po obiedzie, rozmowy terapeutyczne z pacjentami, Scisfa

obserwacja pacjent6w po zabiegach, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, wykonywanie
zlecef leka rskich, dokume ntowa n ie wykona nej pracy

15.00 - 16.00 odwiedziny pacjent6w, rozmowy terapeutyczne z pacjentami, wykonywanie zleceh
Iekarskich, karmienie i pielqgnacja dzieci

16.00 - 18.00 mierzenie temperatury, tQtna, CTK, wykonywanie zleceri lekarskich, pobranie materialu
do badari, obch6d lekarski, wykonywanie zleceri lekarskich, pomoc pacjentom przy
kolacji

18.00 - 18.45 porzqdkowanie sal po kolacji, toaleta wieczorna pacjent6w, wykonywanie zleced
lekarskich, dokumentacja wykonanej pracy

18.45 - 19.00 raport pielqgniarski
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4.L Konsultacje specjalistyczne - termin realizacji ustalany jest przez Kierownika Kliniki lub lekarza

dy2urnego w przypadku zlecenia ,,Rutynowego"; w przypadku zlecenia ,,Pilnego" - calodobowo,
w zale2noSciod wskazari i aktualnego stanu pacjenta.

v. oBowrAzKr pAcJENTA I ODWIEDZAJACYCH

5.1. Osoby odwiedzajqca powinny za ka2dym razem zgfosii siq do pielqgniarki /lekarza w celu uzyskania

dodatkowych informacji zwiqzanych z dzialaniami organizacyjnymi, epidemiologicznymi odwiedzin
w Klinice - Sali chorvch.

5.2. Osoby z infekcjami dr6g oddechowych lub jakqkolwiek chorobq zaka2nq oraz pod wptywem alkoholu,
narkotyk6w iinnych Srodk6w odurzajqcych nie mogq odwiedzai pacjentki w Szpitalu, a je2eli jest to
uzasadnione ka2dorazowo takq zgodq moze wyrazii lekarz nadzorujqcy pracq dziennego oddziatu.

5.3. Odwiedzaiqcy sq zobowiqzani do przestrzegania na terenie Szpitala zakazu uzywania tytoniu iwyrob6w
tytoniowych. Obowiqzuje bezwzglqdny zakaz palenia wyrob6w tytoniowych, papieros6w

elektronicznych oraz nowatorskich wyrob6w tytoniowych, spo2ywania napoj6w alkoholowych,
uzywania narkotyk6w, 6rodk6w odurzajqcych - pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

5.4. Odwiedziny nie mogq zakt6cai wykonywania procedur medycznych i pielqgnacyjnych dotyczqcych tak
Mamy jak i Dziecka.

5.5. Osoby odwiedzajqce mogq przebywai tylko w pokojach zajmowanych przez osobq odwiedzanq
(pacjenta) i pokojach odwiedzin przewidzianych na terenie Kliniki, o ile sq one dostqpne.

5.6. Zaleca siq aby, wizyta odwiedzin przez osoby najbli2sze byia uzgadniana z pacjentem (wsp6llokatorem)

zajmujqcym tq samq salq.

5.7. Ze wzglqd6w epidemiologicznych ustala siq obowiqzek pozostawiania odzie2y wierzchniej
w og6lnodostqpnej szatni zlokalizowanej na poziomie ,0". W przypadku, gdy szatnia jest nieczynna,

odziez musi zostai pozostawiona w miejscu wyznaczonym na oddziale po zasiqgniqciu informacji od

pielqgniarki i byi odpowiednio zabezpieczona (np. spakowana do torby) .

f nformacja: Personel Oddziatu nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

19.75 -21.00 toaleta wieczorna pacjent6w, podanie lek6w
zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, kontrola
leka rskich

godzinowych, porzqdkowanie sal,

CTK, wykonanie bie2qcych zleceri

2t.00-22.00 rozmowy terapeutyczne, rozdanie lek6w nasennych, gaszenie Swiatta

22.00 -24.OO cisza nocna, podanie lek6w godzinowych, porzqdkowanie szaf z lekami, stala obserwacja
chorych

24.00 - 6.00 cisza nocna, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, prowadzenie dokumentacji
wykonanych czynnoSci

6.00 - 7.00 mierzenie temperatury, CTK, tqtna, podanie lekdw godzinowych, toaleta pacjent6w,
pobranie materialu do bada6, prowadzenie dokumentacji pielqgniarskiej
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kfa6i siq na l62kach zajmowanych przez pacjenta.

5.9. Odwiedzaiqcy nie mogq korzystad z toalet bqdqcych w sali chorych (pobytu) pacjenta. Odwiedzajqcy
korzystajq z toalet dla os6b odwiedzajqcych na terenie UCK.

5.10. Osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do przestrzegania oznakowad znakami ostrzegawczymi,
przepis6w bezpieczeristwa, higieny i p/po2arowych, zachowania czystoSci w salach chorych, toaletach
o96lnodostqpnych, poszanowania mienia Szpitala/Kliniki, nie zakt6cania pracy personelu oraz spokoju
innych pacjent6w.

5.11. Odwiedzajqcy powinni odnosi6 siq 2yczliwie ikulturalnie do innych pacjent6w ipersonelu Szpitala

oraz uszanowai prywatno6i innych pacjent6w oddzialu. A w razie zaistnienia zakl6cenia porzqdku bqd2

zagro2enia bezpieczeristwa zdrowotnego lub osobistego pacjenta lub personelu szpitala pracownik
szpitala ma prawo wezwai ochronq bqd2 policjq. Jako przejaw agresji traktuje siq przemoc fizycznq
i slownq. Przypomina siq, ze personel szpitala jest podmiotem korzystajqcym z ochrony prawnej
przewidzia nej d la fun kcjona riusza publ icznego.

Informocja: Art. 223 Kodeksu karnego
9 L. Kto, dzialaiqc wspolnie i w porozumieniu z innq osobq lub uiywajqc broni palnej, no2a lub innego

podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo irodka obezwladniajqcego, dopuszcza siq czynnej napasci na

funkcionariusza publicznego lub osobq do pomocy mu przybranq podczas lub w zwiqzku z pelnieniem
obowiqzk6w sluibowych, podlega karze pozbawienia wolnoici od roku do lat L0.

9 2. Jeieli w wyniku czynnej napaici nastqpil skutek w postaci ciqikiego uszczerbku na zdrowiu
funkcionariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia
wolnoici od lat 2 do L2.

5.12. Odwiedzajqcy zobowiqzani sq do zachowania ciszy izasad higieny osobistej. Zasady te dotyczq
ubioru i zasady bezwzglqdnego, czqstego mycia i dezynfekcji rqk przed- oraz po kontakcie z pacjentem.

5.13. Osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do poruszania siq wyfqcznie w obrqbie ograniczonej przestrzeni

danego oddzialu (informacji udziela personel Oddzialu) czqSci korytarza oddzialu oraz salichorych.

5.1-4. W szczeg6lnych sytuacjach, wynikajqcych zwlaszcza z aktualnego stanu pacjent6w leczonych na

Oddziale lub z odbywajqcego siq przyjqcia pacjenta do oddziafu, decyzjq Ordynatora lub lekarza

nadzorujqcego pracq oddzialu, odwiedziny oraz czas udzielania informacji mogq zostai ograniczone lub
zmienione w zwiqzku z zapewnieniem odpowiedniego funkcjonowania oddzialu.

5.15. Dyrektor Naczelny Szpitala lub Dyrektor ds. Lecznictwa, lub upowa2niony przez niego lekarz mo2e

ograniczyd odwiedziny u pacjent6w lub wprowadzit, zakaz odwiedzin w przypadku wystqpienia
zagro2enia epidemicznego lub ze wzglqdu na bezpieczefistwo zdrowotne pacjent6w, jak r6wniez ze

wzglqdu na mo2liwo6ci organizacyjne oddziafu.

5.16. W sytuacji wystqpienia koniecznoSci izolacji pacjenta ze wzglqd6w epidemiologicznych, odwiedziny
mogq odbywai siq jedynie za zgodq lekarza lub pielqgniarki po przeprowadzeniu udokumentowanego
w historii choroby pacjenta (w czq5ci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniem osoby przeszkolonej)

instruktaiu dotyczqcego postepowania z izolowanym pacjentem.

5.I7. Nie zaleca siq odwiedzin pacjenta hospitalizowanego na Oddziale w sali chorych przez dzieci.
Prosimy, aby o kazdorazowy pobyt zapyta6 pielqgniarkq / lekarza oddzialu Kliniki.
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5.18. Odwiedzajqcych obowiqzuje zakaz wchodzenia do pomieszczef technologicznych - magazyny,

brudowniki, pomieszczenia socjalne dla personelu, gabinety zabiegowe, pomieszczenia przygotowawcze

dla pacjent6w.

5.19. Przypominamy, o dobrej praktyce iposzanowaniu zdania innych os6b w zakresie fotografowania,

filmowania pomieszczefi, a w tym innych pacjent6w ni2 odwiedzane, a tak2e personelu bez jego zgody.

Zabronione jest wykorzystywanie irozpowszechnianie nagrari oraz wykonanych zdjqi. A w tym zdjqi
aparatury medycznej, monitorujqcej i aparatury podglqdowej.

5.20. Zabrania siq wprowadzania i przynoszenia zwierzqt do budynku szpitala (UCK).

5.21. Ze wzglqd6w epidemiologicznych zabrania siq prania oraz suszenia odziezy.

5.22. Zabrania przynoszenia na oddzial kwiat6w ciqtych lub doniczkowych.

5.23. Korzystanie przez pacjent6w /osoby odwiedzajqce z telefon6w kom6rkowych nie powinno stwarzai
uciq2liwoSci dla innych pacjent6w. W sali pooperacyjnej obowiqzuje zakaz korzystania z telefon6w
kom6rkowych, ze wzglqdu na ich potencjalny wptyw na aparaturq monitorujqcq.

5.24, PRZYNOSZENIE I PRZECHOWYWANIE ZYWNOSCI NA ODDZIALE.

5.24.I. Pacjent ma prawo do posiadania swoich produkt6w zywno6ciowych podczas pobytu na oddziale.

5,24.2. Pacjent ma mo2liwo5i korzystania z pomieszczenia wydzielonego do dzialan zwiqzanych

z przygotowaniem swoich posilk6w (tzw. kuchenki oddzialowej) oraz dostqpnych tam urzqdzeh
gospodarstwa domowego (m.in. czajnik, kuchenka mikrofalowa, lod6wka itp.).

5.24.3. Pielqgniarka informuje o zasadach przechowywania 2ywno6ci na oddziale i lod6wce o96lnodostqpnej
na oddziale.

5.24.4. ZywnoSi w lod6wkach przechowuje siq zgodnie z opracowanymi zasadami przechowywania

2ywno5ci w UCK, kt6re zostaly opisane w lnformatorze dla pacjenta ,,Przechowywanie 2ywnoici
w lod6wce na oddziale Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego". Zasady te sa umieszczone na

,,Tablicy informacyjnej dla pacjenta" oraz w miejscach widocznych w pomieszczeniach

przygotowywania posilk6w (np. na lod6wce).

5.24.5. W przypadku, chqci spozycia produkt6w zywno5ciowych tzw. ,,nietypowych" zwiqzanych z dietq
wynikajqcq z pochodzenia etnicznego lub religijnego, pacjent ma obowiqzek skonsultowai takie
dziala nie z polo2nq/ pielqgnia rkq lu b leka rzem.

6. WYPIS Z ODDZIAI.U KLINIKI

6,1. ,,Karty informocyjne z leczenia szpitalnego" zwi1zane z pobytem pacjenta w oddziale wydawane sq

w sekretariacie Kliniki w dni powszednie w godzinach 1_3:00 - 15:30,
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6.2. 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 wystqpujqcy

o wypis na wlasne 2qdanie zobowiqzany jest do zlo2enia pisemnego oSwiadczenia w tej sprawie. Fakt

ten jest odnotowany w dokumentacji medycznej.

6.3. W przypadku zgonu pacjenta, kt6ry nie upowaznif nikogo do pozyskiwania dokumentacji medycznej,

,,Karta lnformacyjna z leczenia szpitalnego" pozostaje w dokumentacji UCK, kt6ra nastqpnie zostaje

przekazana do Sekcji Dokumentacji - Dziafu Koordynacji Opieki Medycznej w celu jej zarchiwizowania.

6.4. Pacjent ubezpieczony ma prawo do darmowego transportu sanitarnego. Potrzebq takq zgiasza do
lekarza prowadzqcego lub lekarza wypisujqcego danego oddzialu.

6.5. Pacjentowi w dniu wypisu wydawane sq dokumenty zwiqzane z pobytem w UCK oraz zwiqzane

z realizacjq dalszej opieki medycznej, do kt6rych mo2emy zaliczy( m.in.: Skierowania do poradni,

recepty oraz inne dokumenty potrzebne dla zachowania ciqglo5ci opieki. Dokumenty te wydaje lekarz
prowadzqcy lub wypisujqcy pacjenta z oddzialu w godzinach 8:00-14:00.

6.6. Pacjentowi w dniu wypisu wydawane sq dokumenty zwiqzane z realizowanq opiekq pielqgniarskq

podczas pobytu w UCK. Przygotowanie do wypisu pacjenta w zakresie pielqgniarskim obejmuje:
a) przygotowanie wskaz6wek pielqgniarskich ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem zaleced odno6nie:

od2ywiania, postqpowania z miejscem operowanym, prowadzenia samoobserwacji objaw6w,
b) przeprowadzenie edukacji pacjenta lub jego rodziny z zakresu: terapii p/b6lowej, czynno5ciami

pielqgnacyjnymi,

c) pacjent otrzymuje wskaz6wki pielqgniarskie w firmie pisemnej,

d) wpis pielqgniarski sporzqdzony jest w dw6ch egzemplarzach, autoryzowanych przez

polo2nq/pielqgniarkq (data i podpis). Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi pozostaje

w dokumentacji medycznej. Odbi6r wypisu pielqgniarskiego pacjent autoryzuje wlasnym podpisem.

6.7, Szpital nie ma obowiqzku powiadamiania zakfadu pracy pacjenta o jego pobycie w szpitalu.

6.8. W celu wystawienia zwolnienia lekarskiego niezbqdny jest:

a) PESEL pacjenta,

b) Numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta,

c) NIP zakladu pracy.

lnformacja: W przypadkoch szczeg6lnych, koniecznoit wystawienia zaiwiadczenia o pobycie

w szpitolu, a w tym zwolnienia z zajqi szkolnych, zglaszane muszq byt lekarzowi najpoiniej w dniu

wypisu ze Szpitola.

6.9. W razie zakoriczenia procesu leczniczego i braku przejqcia opieki nad pacjentem przez rodzinq lub

braku zgody rodziny na przekazanie pacjenta do innej plac6wki (innego szpitala lub plac6wki

opiekuriczo-leczniczej lub hospicjum), w kt6rej um6wiono miejsce dla pacjenta, Szpital mo2e obciq2yi
pacjenta bqd2 rodzinq (osoby, na kt6rych ciq2y ustawowy obowiqzek alimentacyjny) kosztami dalszej

hospitalizacji. Cennik osobodni poszczeg6lnych Klinik dostqpny jest w Dziale Controllingu iAnaliz
Strategicznych UCK.

Strona LOztl



IUSK
F/ PZ- K DWiA -01. lZ09 I E001.

6.10. lstnieje mo2liwo5i otrzymania kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z zasadami przyjqtymi w UCK

(m.in. procedury PZ-06,,Organizacia i dziotonia zaklodowej sklodnicy okt").

6.11. W przypadku zgonu pacjenta Karta Zgonu pozostanie do odebrania w sekretariacie oddzialu, w kt6rym

zmarl pacjent. Sekretariat wydaje KartQ Zgonu osobie upowa2nionej lub osobom bliskim w dni
powszednie w godzinach 08.30 - 14.00.

6.12. Celem odbioru zwlok wymagane jest skontaktowanie z Laboratorium Patomorfologii Klinicznej pod

numerem telefonu 58 349 37 75, w godzinach 7:00-13:00, w dni powszednie.

6.13. Decyzja o odstqpieniu od sekcji zwfok mo2e byi podjqta jedynie wtedy, gdy przebieg kliniczny

hospita lizacji dosta rcza jednoznacznych i nformacji o przyczynie zgonu.

6.14. Decyzjq o odstqpieniu od sekcji zwtok podejmuje Dyrektor ds. Lecznictwa na wniosek Ordynatora
Oddzialu lub osoby przez niego upowaznionej.

7. INFORMACJE OG6LNE

7.1. W UCK, dla ciqgtej poprawy jako6ci uslug medycznych, przeprowadzane sE regularnie badania

satysfakcji pacjent6w przy pomocy dobrowolnej, anonimowej ankiety, kt6ra mo2e byi przekazywana

bezpo5rednio pacjentowi, drogq elektronicznq lub pocztowE po zakodczeniu hospitalizacji.

f nformacja: Ankiety sq dostqpne w Punkcie Pielqgniarskim.

7.2. Ka2dy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziaf u w5r6d
pacjent6w i ich rodzin zgodnie z Misjq Szpitala ,,Efektywnie leczqc, dobrze uczyd i sluiyd nauce".

7.3. Personel oddzialu jest zobowiqzany do przestrzegania re2imu sanitarnego zgodnie

z obowiqzujqcymi w UCK procedurami, standardami i instrukcjami wdro2onego Zintegrowanego
Systemu Zarzqdzania.

7.4. Za wykonanie czynnoSciwynikajqcych ze stosunku pracy iprzewidzianych regulaminowo obowiqzk6w
odpowiada osobi6cie ka2dy pracownik zatrudniony w oddziale.

ZAI{CZNrKr:
Talqcznik nr 1 do Regulaminu ,,Plan sytuacyjny Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
z umiejscowieniem m.in. gabinetu zabiegowego, lekarskiego, dyiurki pielqgniarskiej, przechowywania Praw
Pacjento w wersji pelnej oroz skr6conej, tac reanimacyjnych, defibrylatord, gainic".
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