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ZASADY ORGANIZACYJN E FUN KCJONOWANIA
oDD:ZtAtU CHtRURGil SZCZEKOWO-TWARZOWEJ

oddzial chirurgii Szczqkowo-twarzowej jest kom6rkq wydzielonq nale2qcq organizacyjne do Klinikiotolaryngologii dla.realizacji procesu gl6wnego (leczniczo-profiraktycznego) uniwersyteckiego centrumKlinicznego w Gdarisku' Mie6ci siri przy ulicy Smoluchowskiego 17; g0-2t4Gda6sk. w sktad kom6rki wchodzi:oddzial chirurgii szczqkowo-Twanzowej i poradnia chirurgii izczqkowo_Twarzowej.

1'1' oddzial chirurgii szczqkowo-Twarzowej prowadzi leczniczq dzialalnoSi w petnym zakresie kontraktu NFZd la specja I noSci Oddziatu Ch iru rgii Szczqkowo_Twa rzowej.

1'2' oddziat chirurgiiszczqkowo-'Iwarzowej posiada kontrakt z NFZ w zakresie nastepujEcych procedur:a) Lecznictwo szpitalne,
b) Chirurgia Szczqkowo-Twarrzowa _ hospitalizacja,
c) chirurgia szczqkowo-Twanzowa - Hospitarizacja - pakiet onkorogiczny,
d) chirurgia szczqkowo-Twarzowa - Hospitalizacja - poza pakietem onkologicznym,e) Am bu lato ryjna o pie ka spercja listyczna . Po rad n ia ch iru rgii Szczq kowo-Twa rzowej.

1'3' w oddziale leczeni sq pacjenci w zakresie m.in.: traumatologii (zlamania t*rr.J*"; czqsci czaszki),nowotwory twarzy ijamy ustnej, wad rozwojowych, zapaleri swoistych i nieswilistych tkanek miqkkichtwarzy i szyi, chor6b zatok szczqkowych, chor6b ilinianek podzuchwowych i podjqzykowych, zmian kojcii tkanek miqkkich twarz-guzy torbielowate, guzy lite i zmiany nowotworopodobne kosci i tkanekmiqkkich.

L'4' Pacjentami oddzialu sq osoby dorosfe oraz dzieci mogEce przebywai pod opiekq rodzica lub opiekunaprawnego.

1'5'oddzial chirurgii szczqkowo-Twarzowej liczy 6 t6zek, na kt6rych hospitalizowani sq kobiety, mg2czy2nioraz dzieci, leczen i operacyjn iet i zachowawczo

m.in. gabinetu zabiegowego, lekarskiego, dy2urki
w wersji pelnej oraz skr6conej, tacy reanimacyjnej,

niniejszego ,,Regulaminu Oddzialu,,. W sklad Oddziafu

,,REGULAMtN ODDZtAtu"l. Charakterystyka Oddzialu

1".6. Plan sytuacyjny oddzialu z umiejscowieniem
pielqgniarskiej, przechowywania praw pacjenta
defibrylatora, ga6nic, stanowi Zalqcznik Nr 1 do
wchodzq pom ieszczenia :

a) 2 pokoje lekarskie
b) 1 pok6j lekarza dy2urnc,go
c) Gabinet zabiegowy
d) Pok6j socjatny
e) Pok6j przygotowawczy pielqgniarski
f) punkt pielqgniarski
g) Sala seminaryjna
h) Magazyn bielizny
i) Magazyn sprzetu
j) Brudownik
k) pomieszczenie porzqdkowe
l) Gabinet ordynatora + sc.kretariat

1.7 'Pracq calego zespotu rekarskiego i pierqgniarek kieruje ordynator ocsr.

1.8. W sklad Oddzialu wchodzi poradnia specjalistyczna.
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1'9'ordynator wyznacza.lekarzy nadzorujqcych pracq oddzialu i poradni . Dane osobowe personeru wrazz numerami telefon6w kontaktowych zla_jduja siq w zafqczniku nr l0 ,,Dane osobowe i kontaktoweocsr" do procedu ry PZ-ocsr-\| DzialalnoS| oddzioiu chirurgii szczqkowo-Twarzowej oraz sEu m ieszczone na,,Ta blicy info rmacyjnej d la pacjenta,,.

1'10' Personel ocsr wsp6lpracuje z personelem medycznym innych komdrek organizacyjnych UCK,personelem administracyjnym sekretariatu oddzia lu oraz psychologami, rehabilitantami, kt6rzy sqniezbqdni podczas hospitalizacji pacjenta.

1..1,1. pielqgniarka Oddzialowia:
a) nadzoruje pracQ personeru pierqgniarskiego oraz opiekun6w medycznychb) nadzoruje pracq firm zewnqtrznych w zakresie sprzqtania, 2ywienia i transportu na terenie oddzialu.

II. PRZYJECIE PACJENTA DO ODDZIAI.U CHIRURGII SZCZEKOWO-TWARZOWEJ.

2.t.Zasady przyjqcia pacjenta do Oddzialu:

2.2. Pacjent lub jego.opiekun prawny, w przypadku przyiqcia planowego powinien wczesniej, indywidualnieustalii w oddziale termin hospitalizacji oraz wpisai siq na listq oczekujqcych w sekretariacie oddzialu.celem zakwalifikowania do hospitalizicji naleZy wczedniey um6wii siq do poradni chirurgii szczqkowo-

Ifl:fi:ff*rfi"cfi r(j,. 
niet''" budvnku centrum vedvcvnv Inwazvjnej w Gda'sku pzy uriry

2'3' w dniu ustalonego terminu przyjqcia do oddzialu w trybie planowym pacjent ze stosownymskierowaniem zglasza siq do Oddziatu:
a) od poniedziafku do piqtkru w godzinach 8.30 _9:00.
b) w soboty i niedziele w godzinach 9:00_10:00.

2'4' Punkty 2'2' oraz 2'3- nie dotyczE przyiqiw naglych przypadkach, kt6re zgfaszane sq catodobowo wKlinicznym Oddziale Ratunkowym

2'5' Pacjent po przyjqciu na oddzial zostaje poddany diagnostyce i leczeniu, w zakresie wynikajqcym z jegostanu i priorytetu, ustaronenru w procesie kwarifikac;ido przylqcia do oddziaru.

2'6' Pacjent 

f;fl;:vjeciu 
do oddlzialu jest informowany i zapoznawan y przezpietqgniarkq z nastqpujqcymi

a) z topografiq oddziatu (czyligdzie co siq znajduje w oddziale),b) z ,,zasadami organizacyjnymifunkcjonowania oddziatu - Regulaminem oddzialu,,,c) potrzebie przyniesienia i oddania specyficznych wtasnych rek6w przyjmowanych w oryginalnychopakowaniach wraz z ulotkq, o ile zachodzi taka potrzeba, a kt6ra jest bezposrednio zwiqzanaz chorobq pacjenta,
d) z,,KarIqpraw i Obowiqzkirw pacjenta,,,
e) jest informowany o mo2liwoici zapoznania siq z dokumentami indywidualnie (dokumenty dostqpne
- w Punkcie pielqgniarskim i tablicy informacyjnej w oddziale ),f) jest informowany o zasadach depozytu w oddziale, w tym o wartodciowych przedmiotach pacjenta,kt6re muszq zostai przekazane do depozytu,g) zasadach u2ywania sprzqt6w elekironicznych, telefon6w i urzqdzert bezprzewodowych orazo zasadach ich przechowywania w oddziale,
h) jest informowany o zasadach segregacji odpad6w - odrqbna kororystyka koszy do segregowan ia orazmiejscem skladowania zu2ytych baterii,i) zasadami przynoszenia i przechowywania 2ywno5ci,
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j) zasadami funkcjonowania wyposa2enia i sprzqt6w dostqpnych do u2ytku przez pacjenta podczaspobytu w oddziale {np' pokazanie funkcjonalnoici 16zka, przycisk6w alarmowych wzywania pomocy,wlqczania i wytqczania j;wiatta oraz zaslaniania rolet itp.)

2'7' Pielqgniarka oddziafowa/koordynujqca, a w razie jei nieobecnoici pielqgniarka dy2urna, dysponuje
depozytem, w kt6rym mo2na przechowyw a( rzeczy wartodciowe. szczeg6towe zasady depozytu zostaly
spisane w procedu rze pZ_Oli,,Depozyt,,.

2'8 W czasie pobytu w oddziale nie zaleca siq posiadania bi2uterii, szpital nie ponosi odpowiedzialnoSci zarzeczy wartojciowe pacjenta, kt6re nie sq przekazane do depozytu.

2'9' Pacjenta' o ile bylo to mozliwe (np' pacjent kontaktowat siq terefonicznie), personel informuje co mazabra( ze sobq do szpitala. Zakres zalecanych rzeczy, jakie pacjent ma ze sobq zabrai tom'in' dokument ze zdjqciem stwierdzajqcy tozsamodi, dokumentacja medyczna dotyczqca przebieguchoroby i innych przebytych chor6b, wiarygodny wynik grupy krwi, wyniki laboratoryjnei mikrobiologiczne oraz rzeczy do wykonywania czynno5ci higieny osobistej (przybory toaletowe) wrazz odzie2q (m.in. pi2amq).
Informacia: Bago2 paciento nie powinien przekraczoi rozmiorow 60/40/30cm.

2'10' Kazdy pacjent ma prawo do opieki psychologicznej, w razie potrzeby nale2y zgfosii prodbq lubpotrzebq rozmowy z psychorogiem u rekarza rub u pierqgniarki oddziaru.

2'11" Ka2dy pacjent ma prawo do zto2enia skargi i/lub wniosku do UCK w odniesieniu do oddzialu jak i os6b
odpowiedzialnych na poziomie funkcjonowania:

a) oddzialu - do ordynatora oddzialu lub Pielqgniarki oddziafowej (sekretariat oddzialu)b) Lekarza dy2urnego i starszej pielqgniarki dy2uru w oddziale (dy2urka lekarska, dy2urka
pielqgniarska),

c) Dyrektora Naczelnr:go - sekretariat Gdarisk, ul. Dqbinki 7 _ budynek nr 9.
skargi mogq byi skladane ustnie lub pisemnie zgodnie z o96lnie przyjqtymi zasadami. szczeg6towe
informacje z zakresu dziaterlnosci prowadzonej w zakresie skarg zostaly zapisane w procedurze ps-04

"skargi i wnioski" oraz w Informatorze dla pacjenta na stronie www.uck.pl zaktadce ,,sKARGlI wNf osKl" oraz informocie' zostaly r6wniei umieszczone no ,,Tablicy informocyjnej,, w oddziale.

2.12. W przypadku, gdy pacjent uzna to za stosowne, skargq moie zloiy(.:
a) w Pomorskim oddziale wojew6dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
b) u Rzecznika praw pacjenta, warszawa, ur. Mrynarska 46, (www.bpp.gov.pr).

2'13' w razie zaistnienia sytuacji dotyczqcej problem6w natury etycznej mozna zwr6citsiq o pomoc w ichrozwiqzaniu do funkcjonujqcego w UCK Zespofu ds. Etyki. wnioski na pi6mie nale2y sklada6w sekretariacie Dyrektora Naczelnego w kopertach zaadresowanych do Zespotu ds. Etyki lubprzesylkach odpowiednio zabezpieczonych ze wzglqdu na ochronq danych i informacji, pacjent mo2e te2wyslai korespondencjq na adres e-mair: etvka@uck.gda.pl

III. POBYT PACJENTA NA ODDZIALE

3'1' Pacjent jest zobowiqzany udzielai w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielqgniarskiego petnej
i prawdziwej informacji o swo'im stanie zdrowia, szpital nie ponosi odpowiedzialnojci za szkody wynikle
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z zataienia bqdl udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczqcych zdrowia
pacjenta.

3'2' Pacjent ma obowiqzek proinformowai lekarza prowadzqcego o przyjmowanych lekach. Leki wfasne
pacjenta powinny byi zderponowane do apteczki oddziatowej, w opisanym opakowaniu. stosowanie
tych lek6w w czasie pobytu w szpitalu bezwzglqdnie wymaga zgody lekarza prowadzqcego i/lub
dyzurnego' Leki sq podawane przez pielqgniarkq i nie mogq by6 przyjmowane samodzielnie.

3'3' Pacjent ma obowiqzek ka2dorazowego zgtaszania pielqgniarce zamiar opuszczenia oddziatu. Zabrania
siq wychodzenia poza teren szpitala za wyjqtkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asydcie personelu
Szpitala.

3'4' Pacjent zobowiqzany jest do noszenia opaski identyfikacyjnej. w przypadku jej zniszczenia lub
zgubienia pacjent niezwfoc:nie zglaszaten fakt personelowi oddzialu celem zalo2enia nowej.

3'5' Pacjent ma obowiqzek stosowania siq do zaleced lekarzy i pielqgniarek dotyczqcych procesu
diagnostyczno-terapeutycznego realizowanego w Szpitalu, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

3'6' Pacjent ma obowiqzek utrzymywa6 fad i porzqdek w miejscu pobytu oraz przestrzegai zasad higieny
osobistej.

3'7' oddzial zapewnia cafodobowy dostqp rodziny ios6b bliskich do pacjenta hospitalizowanego na
oddziale' w zwiqzku z rozktadem czasu pracy w oddziale zaleca siq odwiedziny w godzinach od 14.00do 18'00' U jednego pacjenta mogq przebywad nie wiqcej ni2 2 osoby jednocze5nie. tnne godziny
odwiedzin lub wiqksza iloii os6b - tylko zazgodqlekarza dy2urnego, lekarza prowadzqcego, ordynatora
Oddzialu lub pielqgniarki,

3'8' w zwiqzku ze specyfikq funkcjonowania ka2dego oddziafu rekarz dy2urny lub pielqgniarka
koordynujqca mo2e podjqi decyzjq o ograniczeniu odwiedzin ze wzglqdu n warunki epidemiologiczne
oraz dziatalnodi oddziafu zwiqzanq z bieiqcq pracE w zakresie leczenia i pielqgnowania pacjent6w
w oddziale' ograniczenie to moze mie6 wymiar zmniejszenia ilodci 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 moze r6wniez
wynikai z troski o dobro innych pacjent6w hospitalizowanych w tej samej Sali chorych.

3'9' Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upowa2nione j przezpacjenta udziela lekarz kierujqcy
oddzialem lub lekarz prowadlzqcy, lub w czasie dy2uru, lekarz dy2urny. Informacje udzielane sq w czasie
pory odwiedzin' Nie udziela r;iq informacji przeztelefon, chyba ie w czasie przyjqcia zostalo to ustalone
z uwzglqdnieniem hasla do komunikacji.

3'L0' Informacja: Wyjqtek stanowi sytuacja nagiego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub Smier6 pacjenta,
kiedy to lekarz kontaktuje siq telefonicznie z osobq uprzednio wskazanq przez pacjenta,

3.11. osoba bliska rub upowa2niona mo2e zgfosii chq6 uzyskania
pielqgniarki, kt6ra nastqpnie powiadamia o tym fakcie
lub nadzorujEcego pracq odd;riatu lub lekarza dyzurnego,

informacji o stanie pacjenta do
lekarza prowadzqcego pacjenta
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3't2' udziat czlonka rodziny lub innej wskazanej przez pacjenta osoby w procesie opiekijest dopuszczalny
wylqcznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddzialu i za jego zgodq oraz
udokumentowanym w historii choroby pacjenta (w czqdci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniem
oso by przesz ko lo n ej ) i nst ru kta 2e m / rozmow qed u kacyj n q.

3'13' Nie dopuszcza sig obecnodci rodziny i os6b bliskich podczas procedur zabiegowych w salach
zabiegowych i ich otoczeniu, o ile nie jest to uzasadnione wy2szq koniecznosciq, o czym decyduje lekarz
operator.

3'14' zabrania sie pacjentowi oraz osobom go odwiedzajqcych manipulowania przy aparaturze
i urzqdzeniach medycznych, erektrycznych, gazowych, wentyracyjnych i grzewczych,

3'15' Ka2dy pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. w razie potrzeby mo2liwe jest tak2e wezwanie
duszpasterza na prosbq rodziny pacjenta, za posrednictwem pielqgniarki, Numery kontaktowe do
duszpasterzy znajduiq siq na ,,Tabricy informacyjnej oddziaru" w oddziore.

3'16' w wyjqtkowych wypadkach, w przypadku potrzeby komunikacji z osobami najbli2szymi pacjent ma
mo2liwoii skorzystania z terefonu oddziatu w ceru przeprowadzenia rozmowy.

3'17' Dzwonki telefon6w kom6rkowych, tablet6w i komputer6w powinny byi dciszone do niezbqdnego
minimum' GloinoSi telewizor6w w salach powinna byi ustawiona tak, aby nie przeszkadza6 innympacjentom' w sprawach spornych pacjent ma obowiqzek zastosowa6 siq do poleceri personelu
Oddzialu.

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

3'19' Dla pacjent6w niemonitorowanych umozliwia siq korzystanie z prywatnego Internetu. Dla pacjent6w
hospitalizowanych w UCK udlostqpnia siq dostqp do Internetu poprzezlogin i hasto dostqpne na tablicy
przy Punkcie pielqgniarskim.

lv' HARMONOGRAM PRACY W ZAKRESIE LECZENTA I P|ELEGNOWAN|A PACJENT6W W ODDZTALE(w sytuacjach szczeg6lnych mroie ulec zmianie).

porzqdkowani,e sal chorych, Orr",

:i':.*:::l*yl:::lyiri" ztece,ri tekarskich, karmienie i pietqgnacja dzieci, mierzenie CrK,pobieranie nraterialu do badari, przygotowanie, a nastqpnie podanie rek6wgodzinowych, doku mentacja wykonanej pracy
8.00 -9.00 obch6d lekarski, wykonywan

fizjologicznych, kqpiele pacjent6w, asystowanie przy drobnych zabiegach w salizabiegowej i porzqdkowanie po zakofczeniu pracy w gabinecie, obserwacja pacjent6wpo zabiegach operacyjnych, karmienie i pierqgnacja Jzieci, opieta nad pacjentami wtrakcie konsultacji i badari dodatkowych poza terenem oddziaru, dokumentacja
wykonanej pracy
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4't' Konsultacje specjalistyczne - termin realizacji ustalany jest przez ordynatora Oddzialu lub lekarza
dy2urnego w przypadku zrecenia ,,Rutynowego"; w przypadku zrecenia ,,pirnego,, - catodobowo,
w zale2nodci od wskazafi i aktualnego stanu pacjenta.

v. oBowtAzKt PACJENTA I ODWIEDZAJACYCH
5'1' osoby odwiedzajqce powinny za ka2dym razem zglosii siq do pielqgniarki /lekarzaw celu

dodatkowych informacji zwiqzanych z dzialaniami organizacyjnymi, epidemiologicznymi
w Oddziale - Sali chorych.

uzyskania

odwiedzin

5'2' osoby z infekcjami dr6g odclechowych lub jakqkolwiek chorobq zakainqoraz pod wplywem alkoholu,
narkotyk6w i innych Srodk6w odurzajqcych nie mogq odwiedza6 pacjentki w szpitalu, a je2eli jest to
uzasadnione ka2dorazowo takq zgodq mo2e wyrazi6 lekarz nadzorujqcy pracq dziennego oddziafu.

5'3' odwiedzajqcy sq zobowiqzanido przestrzegania na terenie Szpitala zakazu u2ywania tytoniu iwyrob6w
tytoniowych' obowiqzuje bezwzglqdny zakaz palenia wyrob6w tytoniowych, papieros6w
elektronicznych oraz nowatorskich wyrob6w tytoniowych, spo2ywania napojow alkoholowych,
u2ywania narkotyk6w, irodkirw odurzajqcych - pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

9.00 - 13.00 przygotoWa|nieipodanielek6wgodzinowych,*ykony*@
przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych, obiad, karmienie pacjent6w, wypisy
pacjent6w, dokumentowanie wykonanej pracy.

13.00 - 15.00 purzquKowanre sar cnorycn po obiedzie, rozmowy terapeutyczne z pacjentami, Scisii
obserwacja pacjent6w po zabiegach, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, wykonywanie
zlecefi lekarskich, dokumentowanie wykonanej pracy

15.00 - 15.00 uuwreuzrry pacJenrow, rozmowy terapeutyczne z pacjentami, wykonywanie
lekarskich, k,armienie i pielqgnacja dzieci

zleceri

16.00 - 18.00 rlrrerzenle remperatury, tQtna, CTK, wykonywanie zleceri lekarskich, pobranie materialu
do badafi, w'ykonywanie zlece,i rekarskich, pomoc pacjentom przy koracji

18.00 - 18.45 purzquKowante sat po t(olacJI, toaleta wieczorna
lekarskich, dokumentacja wykonanej pracy

raport pieleg,niarski

pacjent6w, wykonywanie zlecefi

18.45 - 19.00

19.15 - 21.00 uuuro., reKarsKr, toareta wieczorna pacjent6w, podanie lek6w godzinowych,
porzqdkowanie sal, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, kontrola crK, wykonanie
bie2qcych zleced lekarskich

2t.00-22.00 ruwy rerdpeuryczne, rozdante lekow nasennych, gaszenie jwiatla

22.00-24.00 urszd lrocna, pooanle leKow godzinowych, porzqdkowanie szaf z lekami, stala obserwacja
chorych

24.00 - 5.00 Lr)4d nocna, zaspaKaJante potrzeb
wykonanych czynno5ci medycznych

fizjologicznych, prowadzenie dokumentacji

6.00 - 7.00 rrtrrztrrre rernperarury, LtK, tqtna, podanie lek6w godzinowych, toaleta pacjent6w,
pobra n ie materiatu d o bada ri, prowadzenie doku mentacj i pielqgn ia rskiej
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5'4' odwiedziny nie mogq zakf6cai wykonywania procedur medycznych i pielqgnacyjnych u innych
pacjent6w.

5.5. osoby odwiedzaiqce mogE przebywai tyrko w pokojach zajmowanych przez
(pacjenta)

osobq odwiedzanq

5'5' Zaleca siq aby, wizyta odwiedzin przez osoby najbli2sze byla uzgadniana z pacjentem (wsp6flokatorem)
zajmujqcym tq samq salq,

5'7 ' ze wzglqd6w epidemiologicznych ustala siq obowiqzek pozostawiania odzie2y wierzchniej
w o96lnodostqpnej szatni zlokalizowanej na poziomie no". w przypadku, gdy szatnia jest nieczynna,
odzie2 musi zostai pozostawiona w miejscu wyznaczonym na oddziale po zasiqgniqciu informacji od
pielqgniarki i by6 odpowiednio zabezpieczona (np, spakowana do torby) .

fnformacja: Personel oddziotu nie odpowiada za rzeczy pozostowione bez nadzoru.

5'8' osoby odwiedzajqce nie mogq siada6 i ktai6 siq na l62kach zajmowanyc h przezpacjenta.

5'9' odwiedzajqcy 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 sE do przestrzegania oznakowa6 znakami ostrzegawczymi,
przepis6w bezpieczedstwa, higieny i p/polarowych, zachowania czystosci w salach chorych, toaletach
o96lnodostqpnych, poszanowania mienia Szpitala/oddziafu, nie zakf6cania pracy personelu oraz
spokoju innych pacjent6w.

5'11' odwiedzajqcy powinni odnosii siq 2yczliwie i kulturalnie do innych pacjent6w i personelu szpitala
oraz uszanowa6 prywatno66 innych pacjent6w oddzialu. A w razie zaistnienia zakl6cenia porzqdku bqdl
zagroaenia bezpieczefistwa zdrowotnego lub osobistego pacjenta lub personelu szpitala pracownik
szpitala ma prawo wezwa6 ochronq bqdl policjq. Jako przejaw agresji traktuje sig przemoc fizycznqi slownq' Przypomina siq, 2e personel szpitala jest podmiotem korzystajqcym z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

Informacja: Art. 223 Kodeksu kornego
9 L' Kto, dziotoiqc wsp6lnie i w porozumieniu z innq osobq lub uiywojqc broni palnej, no2a lub innegopodobnie niebezpiecznego przedmiotu albo lrodka obezwladniojqcego, dopuszcza siq czynnej napoici na

funkcionoriusza publicznego tub osobq do pomocy mu przybranq podczos lub w zwiqzku z pelnieniem
obowiqzk6w sluibowych, podlega korze pozbawienio wolnoici od roku do tdt L0.9 2' Jeieli w wyniku czynnei nopaici ndstqpil skutek w postoci ciq2kiego uszczerbku na zdrowiu
funkcionoriuszo publicznego lub osoby do pomocy ,u prryLronej, sprowca podtego korze pozbowienia
wolnoici od lat 2 do J.2.

5't2' odwiedzajqcy zobowiqzani sq do zachowania ciszy i zasad higieny osobistej. Zasady te dotyczq
ubioru i zasady bezwzglqdne8o, 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 oddziafu) czqdci korytarza oddzialu oraz sali chorych.
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5'r4' w szczeg6lnych sytuacjach, wynikajqcych zwlaszcza z aktualnego stanu pacjent6w leczonych na
oddziale lub z odbywajqcego siq przyjqcia pacjenta do oddzialu, decyzjq ordynatora lub lekarza
nadzorujqcego prace oddziiafu, odwiedziny oraz czas udzielania informacji mogq zostai ograniczone lub
zmienione w zwiqzku z zapewnieniem odpowiedniego funkcjonowania oddziatu.

5.15. Dyrektor Naczerny szpiitara rub Dyrektor ds. Lecznictwa, rub
ograniczyi odwiedziny u pacjentdw rub wprowadzi( zakaz
zagro2enia epidemicznego lub ze wzglqdu na bezpieczefistwo
wzglqdu na mo2liwodci organizacyjne oddziatu.

upowazniony przez niego lekarz mo2e
odwiedzin w przypadku wystqpienia
zdrowotne pacjent6w, jak r6wnie2 ze

5'16' W sytuacji wystqpienia konieczno6ci izolacji pacjenta ze wzglqd6w epidemiologicznych, odwiedziny
mogq odbywa6 siq jedynie za zgodq lekarza lub pielqgniarki po przeprowadzeniu udokumentowanego
w historii choroby pacjenta (w czqdci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniem osoby przeszkolonej)
instruktaiu dotyczqcego postepowania z izolowanym pacjentem.

5'17' Nie zaleca siq odwiedzin pacjenta hospitalizowanego na oddziale w sali chorych przez dzieci.
Prosimy, aby o kazdorazowv pobyt zapytai pierqgniark q / rekarzaoddziaru.

5'18' odwiedzajqcych obowi;1zuie zakaz wchodzenia do pomieszczefi technologicznych - magazyny,
brudowniki, pomieszczenia socjalne dla personelu, gabinety zabiegowe, pomieszczenia przygotowawcze
dla pacjent6w,

5'19' Przypominamy, o dobrej praktyce i poszanowaniu zdania innych os6b w zakresie fotografowania,
filmowania pomieszczefi, a ruv tym innych pacjent6w niz odwiedzane, a tak2e personelu bez jego zgody.
Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie nagrari oraz wykonanych zdjqi. A w tym zdjqi
a pa ratury medycznej, mon itorujqcej i a pa ratu ry podglqdowej.

5'20' zabrania siq wprowadzanria i przynoszenia zwierzqt do budynku szpitara (ucK).

5'2t' Ze wzglgd6w epidemiorogicznych zabrania siq prania oraz suszeni a odzie2y.

5'22. Zabrania przynoszenia ner oddziaf kwiat6w ciqtych lub doniczkowych.

5'23' Korzystanie przez pacjent6w /osoby odwiedzajqce z telefon6w kom6rkowych nie powinno stwarzai
uciq2liwodci dla innych pacjent6w. w sali pooperacyjnej obowiqzu je zakaz korzystania z telefon6w
kom6rkowych, ze wzgrqdu na ich potencjarny wptyw na aparaturq monitoruiqcq.

5.24. PRZYNOSZENIE I PRZECHOIA/VWANIE 2YWruOSCI NA ODDZIALE.

5'24'1" Pacjent ma prawo do posiadania swoich produkt6w 2ywnodciowych podczas pobytu na oddziale.

5'24'2' Pacjent ma mo2liwodi korzystania z pomieszczenia wydzielonego do dzialan zwiqzanych
z przygotowaniem swoich positk6w (tzw. kuchenki oddziaiowej) oraz dostqpnych tam urzqdze6
gospodarstwa domowego (m.in. czajnik, kuchenka mikrofarowa, rod6wka itp.).
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5'24'3' Pielqgniarka informuje o zasadach przechowywania zywno(ci na oddziale i lod6wce o96lnodostqpnej
na oddziale.

5'24'4' Zywnosd w lodowkach przechowuje siq zgodnie z opracowanymi zasadami przechowywania
2ywnoici w UCK, kt6re zostaly opisane w Informatorze dla pacjenta ,,przechowywanie 2ywnoici
w loddwce na oddziale tJniwersyteckiego centrum Klinicznego". zasady te sq umieszczone na
,,Toblicy informacyinei dta pociento" oraz w miejscach widocznych w pomieszczeniach
przygotowywania posilkr5w (np. na lod6wce).

5.24.5. W przypadku, chqci sprczycia produkt6w
wynikajqcq z pochodzenia etnicznego lub
dziafanie z pielqgniarkq lr.rb lekarzem.

zywnoiciowych tzw. ,,nietypowych,, zwiqzanych z dietq
religijnego, pacjent ma obowiqzek skonsultowa6 takie

6.

6.1.

WYPIS Z ODDZIAI.U

,,Kdrty informocyjne z lecz:enia szpitalnego,, zwiqzane z

w sekretariacie Oddzialu w dni powszednie w godzinach

pobytem pacjenta w oddziale wydawane sq

L3:00 - 15:30.

6.2. Pacjent jest wypisany do domu gdy:
a) stan zdrowia nie wyma6;a dalszej hospitalizacji,
b) pacjent 2qda wypisu lub czyni to w jego imieniu przedstawiciel ustawowy; pacjent wystqpujqcy
o wypis na wfasne 2qdanie zobowiqzany jest do zlo2enia pisemnego odwiadczenia w tej sprawie. Fakt
ten jest odnotowany w dok:umentacji medycznej.

6'3' w przypadku zgonu pacjenta, kt6ry nie upowa2nit nikogo do pozyskiwania dokumentacji medycznej,
,,Korto lnformocyina z leczenio szpitalnego" pozostaje w dokumentacji UCK, kt6ra nastqpnie zosta;e
przekazana do sekcji Dokurnentacji- Dziatu Koordynacji opieki Medycznej w celu jej zarchiwizowania.

6'4' Pacjent ubezpieczony ma prawo do darmowego transportu sanitarnego. potrzebq takq zglasza do
lekarza prowadzqcego lub lc.karza wypisujqcego danego oddziatu.

6'5' Pacjentowi w dniu wypisur wydawane sq dokumenty zwiqzane z pobytem w UcK oraz zwiqzane
z realizaqq dalszej opieki medycznej, do kt6rych mo2emy zaliczy(, m.in.: Skierowania do poradni,
recepty oraz inne dokumenty potrzebne dla zachowania ciqglodci opieki. Dokumenty te wydaje lekarz
prowadzqcy lub wypisuiqcy pacjenta z oddzialu w godzinach g: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 wskaz6urek pielqgniarskich ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem zalece6 odnojnie:

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

pielqgnacyjnym i,

c) pacjent otrzymuje wskaz,6wki pierqgniarskie w firmie pisemnej,
d) wpis pielqgniarski sporzildzony jest w dw6ch egzemplarzach, autoryzowanych przez pielqgniarkq(data i podpis). Jeden egzemprarz otrzymuje pacjent, drugi pozostaje

w dokumentacji medycznej. odbi6r wypisu pielqgniarskiego pacjent autoryzuje wlasnym podpisem.
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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 osobis;tego lub Nlp pacjenra,
c) NIP zakladu pracy.

lnformacja: W przypadkach szcze96lnych, koniecznoii wystawienio
w szpitolu, a w tym zwolnienia z zojqt szkolnych, zgloszone muszq byi
wypisu ze Szpitolo.

zoiwiadczenia o pobycie

lekarzowi nojp1iniej w dniu

6'9' w razie zakodczenia procesu leczniczego i braku przejqcia opieki nad pacjentem przez rodzinq lub
braku zgody rodziny na przekazanie pacjenta do innej plac6wki (innego szpitala lub plac6wki
opiekur4czo-leczniczej lub hospicjum), w kt6rej um6wiono miejsce dla pacjenta, szpital mo2e obciq2y6
pacjenta bqdl rodzinq (osoby, na kt6rych ciqzy ustawowy obowiqzek alimentacyjny) kosztami dalszej
hospitalizacji' cennik osobodni poszczeg6lnych Klinik/oddzial6w dostqpny jest w Dziate controllingu i
Analiz Strategicznych UCK

5'10' lstnieie mo2liwoii otrzyrnania kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z zasadami przyjqtymi w UCK
(m'in. proce dury pz-06 ,,organizacja i dziarania zakradowej skladnicy akt,).

6'11' w przypadku zgonu pacjenta Karta Zgonu pozostanie do odebrania w sekretariacie oddziatu, w kt6rym
zmarf pacjent. sekretariat wydaje Kartq Zgonu osobie upowaznionej lub osobom bliskim w dni
powszednie w godzinach Og.30 _ 14.00.

6'12' celem odbioru zwtok wymagane jest skontaktowanie z Laboratorium patomorfologii Klinicznej pod
numerem telefonu 58 349 37 75,w godzinach 7:oo-i.3:00, w dnipowszednie.

5'13' Decyzja o odstqpieniu ocl sekcji zwlok mo2e by6 podjqta jedynie wtedy, gdy przebieg kliniczny
hos pita I izacj i dosta rcza jednoznacznych info rmacj i o przyczyn ie zgo nu.

5'14' Decyzjq o odstqpieniu od sekcji zwtok podejmuje Dyrektor ds. Lecznictwa na wniosek ordynatora
Oddziatu lub osoby przez niego upowa2nionej.

7. INFORMACJE OGoLNE

7't' w ucK, dla ciqgtej poprawy jakodci uslug medycznych, przeprowadzane sq regularnie badania
satysfakcji pacjent6w przy pomocy dobrowolnej, anonimowej ankiety, kt6ra mo2e by6 przekazywana
bezposrednio pacjentowi, dlrogq elektronicznq lub pocztowE po zakoficzeniu hospitalizacji.

f nformacja: Ankiety sq dostqpne w punkcie pielggniarskim.

7'2' Kazdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddzialu wsr6d
pacjent6w i ich rodzin zgodnie z Misjq szpitala ,,Efektywnie leczqc, dobrze uczyd i sluiyi nauce,,,
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7 '3' Personel oddzialu jest zobowiqzany do przestrzegania re2imu sanitarnego zgodniez obowiqzujqcymi w UCK procedurami, standardami i instrukcjami wdro2onego Zintegrowanego
Systemu Zarzqdzania.

7'4' Za wykonanie czynnodci wynikajqcych ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiqzk6w
odpowiada osobidcie ka2dy pracownik zatrudniony w oddziare.
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