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ZASADY ORGAN IZACYJNE FUNKCJONOWANIA

KLINIKI PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOTOGII

,,REGULAMtN KLtNtKt"

I. CHARAKTERYSTYKA KLINIKI PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII
1.1. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii jest kom6rkE procesu gl6wnego (leczniczo-profilaktycznego)

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdarisku. W ramach Kliniki wyodrqbniono 4 oddziaty
stacjonarne, 4 poradnie specjalistyczne i 1 pracowniq diagnostycznq.
Klinika Pediatrii, Hematologiiionkologiimiescisiq w budynkach UCK: 12,2i3.
W budynku nr 12 mieszczq siq oddzialy: Chemioterapii Dzieciqcej (t piqtro), Hematologii Dzieciqcej (tl
piqtro) oraz dwie pracownie: Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej oraz pracownia
Mikroskopowa dla Dzieci (w strukturach Laboratorium Hematologii UCK) (parter). W budynku nr 2 mie6ci
siq oddziaf Patologii Noworodka, Niemowlqcia i Chor6b Metabolicznych (t piqtro) oraz oddziaf Szybkiej
Diagnostykiz oddziafem Dziennym (parter). Poradnie specjalistyczne usytuowane sa na parterze budynku
nr 3.

1.2. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii wykonuje kontrakt z NFZ w zakresie nastQpujAcych procedur:
1.2.1'. Oddzial Hematologii Dzieciqcej i Oddzial Chemioterapii Dzieciqcej wykonujq nastqpujqce procedury:

1) Poda2 chemioterapii
2) Pielqgnacja cewnik6w centralnych
3) Biopsja szpiku kostnego
4) Nakfucie lqdZwiowe
5) Zmiana opatrunku po zabiegach operacyjnych
6) Usuwanie szw6w po zabiegach operacyjnych.
7) Cewnikowanie pqcherza moczowego
8) Leczeniewspomagajqce
9) Badania obrazowe, w tym w znieczuleniu o96lnym
1-0) Pobieranie krwi
11) Zakfadanie wktui do 2yt obwodowych
12) Monitorowanie czynnoSci 2yciowych i glikemii
13) Wlewy do2ylne antybiotyk6w i innych lek6w do2ylnych
1,41 Przetoczenia krwi ijej skfadnik6w
15) Odsysanie wydzieliny z drog oddechowych
16) Tlenoterapia
17) Zywienie dojelitowe i pozajelitowe

Zakres dzialania Oddzialu Hematologii Dzieciqcej:
1) Choroby rozrostowe ukladu krwiotw6rczego
2) Niedokrwistoici wieku dzieciqcego, granulocytopenie
3) Skazy krwotoczne i stany nadkrzepliwoSci
4) Choroby autoimmunizacyjne
5) Pierwotne i wt6rne niedobory odporno6ci
6) Powiklania leczenia onkologicznego, w tym zaburzenia od2ywiania
7) [.eczenie powiklari po transplantacji kom6rek krwiotw6rczych

1.2.1,.3. Zakres dziafania Oddzialu Chemioterapii Dzieciqcej
1) Guzy lite u dzieci i mlodzie2y
2) Guzy i malformacje naczyniowe
3) Nowotwory rzadko wystepujqce
4) Chloniak Hodgkina
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5) Histiocytozy i zespoly histiocytarne
6) Limfadenopatie
7) Powiklania leczenia onkologicznego, w tym zaburzenia od2ywiania
8) Leczenie powiklari po transplantacji kom6rek krwiotw6rczych

1'.2.2.1' oddzial Patologii Noworodka, Niemowlqcia iCho16b Metabolicznych wykonuje nastqpujqce
procedury:
1) Monitorowanie czynno6ci 2yciowych i glikemii
2) Wlewy doZylne antybiotyk6w i innych lek6w
3) Przetoczenia krwi ijej skladnik6w
4) Odsysanie wydzieliny z drog oddechowych
5) Tlenoterapia
6) Fototerapia
7) Naklucie lqdZwiowe.
8) Zmiana opatrunk6w
9) Cewnikowanie pqcherza moczowego
10) Wspomaganie oddychania CpAp
11) Zywienie pozajelitowe

1.2.2.2' Zakres dzialania Oddzialu Patologii Noworodka, Niemowlqcia iChor6b Metabolicznych:
L) Schorzenia objqte katalogiem noworodkowyffi, w tym w szczeg6lnoSci: wady wrodzone i

schorzenia uwarunkowane genetycznie.
2) Wrodzone wady metaboliczne.
3) Infekcje wrodzone.
4) Neurologicznezaburzenia okresu do 3. miesiqca zycia

t'2.3.1. Oddziaf Szybkiej Diagnostyki z Oddziafem Dziennym Kliniki wykonuje nastqpujqce procedury:
1) Badania diagnostyczne
2) Pielqgnacja cewnik6w centralnych
3) Biopsja szpiku kostnego
4) Naktucie lqdlwiowe
5) Zmiana opatrunku po zabiegach operacyjnych
6) Usuwanie szw6w po zabiegach operacyjnych
7) Cewnikowanie pqcherza moczowego
8) Poda2 chemioterapii
9) Leczeniewspomagajqce
L0) Pobieranie krwi
11) Monitorowanie czynno6ci 2yciowych i glikemii
12) Wlewy do2ylne antybiotyk6w i innych lek6w
L3) Przetoczenia krwi ijej skfadnik6w
14) Odsysanie wydzieliny z drog oddechowych

1'.2.3.2' Zakres dziatania Oddzialu Szybkiej Diagnostykiz Oddziafem Dziennym Kliniki

a) Wady wrodzone i schorzenia uwarunkowane genetycznie.
b) Wrodzone wady metaboliczne.
c) Zaburzenia hematologiczne nieonkologiczne
d) Skazy krwotoczne i stany nadkrzepliwoSci
e) Chorobyautoimmunizacyjne
f) Pierwotne i wt6rne niedobory odpornoSci.
g) Powiktania leczenia onkologicznego
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1.3 Pacjentami Kliniki sq dzieci i mtodziez od urodzenia do 1g lat.

L4. Klinika liczy 56 f62ek i 2 inkubatory:
a) OddziatChemioterapiiDzieciqce j-t4lo2ekw7 salach chorych po 2-3 f62ka
b) Oddzial Hematologii Dzieciqcej - 2I lo2ek w 9 salach po 2-3 f62ka, w tym 2 sale 2-l62kowe

wzmozonego nadzoru epidemiologicznego wyposazone w filtry i odizolowane od pozostafej czqSci
oddzialu.

c) oddzial Patologii Noworodka, Niemowlqcia i Cho16b Metaboliczn ych - !2l6zek + 2 inkubatory w 5
salach po 2-3 t62ka ijedna sala 1 l62kowa (izolatka)

d) oddzial szybkiej Diagnostyki z oddzialem Dziennym - 9 l62ek w 6 salach po 2-3 l6zka, w tym dwie
sale posiadajq mo2liwo5i izolacji epidemiologicznej.

Wszystkie sale chorych na oddzialach: Chemioterapii Dzieciqcej, Hematologii Dzieciqcej oraz Szybkiej
Diagnostyki z oddziafem Dziennym sq wyposa20ne w wqzfy sanitarne z toaletq i prysznicem dla
chorych. Toalety dla rodzic6w i opiekun6w na tych oddziafach zlokalizowane sE na korytarzu. Na
oddziale Patologii Noworodka, Niemowlqcia i Chor6b Metabolicznych jest wyodrqbniony wqzel
sanitarny dla rodzic6w i opiekun6w.
Dla pacjent6w wymagajqcych monitorowania czynno6ci 2yciowych dostqpne sq kardiomonitory,
ciSnieniomierze i przenoSne pulsoksymetry.

L.4'1' W obrqbie oddzial6w Chemioterapii Dzieciqcej i Hematologii Dzieciqcej znajdujq siq:
a) Swietlice dla pacjent6w, w kt6rych sq organizowane zajqcia przez personelszkoly.
b) kuchnia dla rodzic6w
c) szatnia itazienka z prysznicem dla rodzic6w na parterze budynku nr 12

W obrqbie Oddziatu Szybkiej Diagnostykiz Oddzialem Dziennym
a) pok6j socjalny z szatniq dla rodzic6w
b) Swietlica dla dzieci
c) kuchnia dla rodzic6w
d) tazienka dla rodzic6w

Oddzial Patologii Noworodka, Niemowlqcia i Cho16b Metabolicznych wyposa2ony jest w:
a) Pok6j socjalny dla rodzic6w z mo2liwoSciq przygotowania ciepfych napoj6w
b) tazienka dla rodzic6w

1"4'2. Plan sytuacyjny kazdego oddzialu Kliniki z umiejscowieniem m.in. gabinetu zabiegowego, lekarskich,
dy2urki pielqgniarskiej, przechowywania Karty Praw Pacjenta w wersji pelnej oraz skr6conej, w6zka
reanimacyjnego z defibrylatorem oraz ga6nic zamieszczony jest w Zalqczniku Nr 1 do Regulaminu.

1'5' W sklad Kliniki, poza oddziatami stacjonarnymi, wchodzq nastqpujqce poradnie specjalistyczne
i pracownia diagnostyczna:

1.5.1. Poradnia Hematologii Dzieciqcej z zakresem dziafania:
a) diagnostyka i leczenie schorze6 hematologicznych,
b) kontrola pacjent6w z nowotworami i nienowotworowycmischorzeniami hematologicznymi
c) kontrola i leczenie pacjent6w po transplantacji kom6rek krwiotw6rczych

1"5'2. Poradnia chemioterapii onkologi cznej zzakresem dzialania
a) wstqpna diagnostyka chorych z podejrzeniem zloSliwych guz6w litych, chtoniaka Hodgkina,
histioctoz, guz6w naczyniowych i nowotwor6w rzadko wystqpuiEcych
b) diagnostyka limfadenopatii,
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c) kontrola pacjent6w ze zlo6liwymi guzami litymi, chtoniakiem Hodgkina, guzami naczyniowymi,
histioctozami i nowotworami rzadko wystqpujqcymi
kontrola i leczenie pacjent6w po transplantacji kom6rek krwiotw6rczych

1'5.3. Poradnia Metaboliczna Fenyloketonurii z'zakresem dziafania
a) diagnostyka i leczenie pacjent6w z fenyloketonuriq
b) ustalanie diet dla pacjent6w zzaburzeniami metabolicznymi

1'.5.4. Poradnia Cho16b lmmunologicznych dla Dzieci i Mfodzie2y z zakresem dzialania
a) diagnostyka i leczenie pierwotnych iwt6rnych zaburzeft odpornogci

1.5.5. Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej
a) ultrasonograficzna i biopsyjna diagnostyka schorzed wieku dzieciqcego
b) monitorowanie powiklari leczenia

1-.6. Pracq calego zespofu lekarskiego i pielqgniarskiego kieruje Ordynator Kliniki pediatrii, Hematologii i

Onkologii.

L'7. Ordynator wyznacza lekarzy kierujqcych oddzialami (LKO) i lekarzy poradni oraz pracowni kliniki. Dane
osobowe personelu wraz z numerami telefon6w kontaktowych znajdujq siq w zafqczniku nr 10 ,,Dane
osobowe i kontaktowe Kliniki Pedidtrii, Hematologii i onkologii" do procedury pz-KCo-L7 Dzialdlno1i
Kliniki Pediatrii, Hematologii ionkologii" oraz sE umieszczone na,,Tablicy informacyjnej dla pacjenta,,.

1.8. Personel Kliniki Pediatrii, Hematologii iOnkologiiwsp6lpracuje z personelem medycznym innych kom6rek
organizacyjnych UCK, personelem administracyjnym sekretariatu Kliniki oraz psychologami,
fizjoterapeutami i pedagogami, kt6rzy sq niezbqdni podczas zlo2onego procesu diagnostyki i leczenia
pacjenta.

1.9. Pracq personelu pielqgniarskiego organizuje i nadzoruje pielqgniarka oddziatowa/ eielqgniarki
Koordynujqce. Dane osobowe personelu wraz z numerami telefon6w kontaktowych znajdujq siq w
zalqczniku nr 10,,Dane osobowe i kontaktowe Kliniki Pediatrii, Hematologiii Onkologii"

2. PRZYJECIE PACJENTA DO KTINIKI PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOTOGII.

2'4' Zasady planowego przyjqcia pacjenta do Kliniki Pediatrii, Hematologii iOnkologii:
2.4.1'' Pacient z jednostkq chorobowg z zakresu dzialalnoSci kliniki zglasza siq ze skierowaniem do Kliniki

Pediatrii, Hematologii i Onkologii. W miarq mo2liwo6ci zgtoszenie pacjenta powinno byi
poprzedzone konsultacjq lekarza kierujqcego z lekarzem Kliniki, kt6ry kwalifikuje pacjenta do
przyjqcia do Kliniki oraz ustala tryb i termin przyjqcia.

2.4.2' w ustalonym terminie przyjqcia w trybie planowym pacjent ze skierowaniem do Kliniki pediatrii,
Hematologii i onkologii zglasza siq do Punktu Przyjqi Planowych czynnego od poniedziafku do piqtku
w godzinach 7.00 - 18.00. W sobotq i niedzielq oraz w dni robocze po godzinie 18.00 przyjqcia
planowe odbywajq poprzez wpisanie pacjenta do Clininetu przezlekarza dy2urnego kliniki.

2.4.3. Powyzsze punkty nie dotyczE przyjqi w nagtych przypadkach.
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2.5. Przyjqcie pacjenta w trvbie pilnvm:
a) przyjqcia w trybie pilnym realizowane sE w systemie2$-godzinnym (ze skierowaniem lub bez).
b) przyjqcie pacjenta do Kliniki w trybie pilnym powinno byi w ka2dym przypadku ustalone

telefonicznie z lekarzem kierujqcym oddziafem lub jego zastqpcq, a po godzinie 15,35 oraz w dni
wolne od pracy - z nadzorujqcym lekarzem dy2urnym.

c) Przyjqcie pacjenta odbywa siq poprzez Punkt Przyjqi Planowych lub wpisanie pacjenta do Clininetu
przezlekarza, w zalezno6ci od stanu pacjenta i dostqpno6ci rodzica/opiekuna prawnego.

2'6'Lekarz przyjmujqcy pacjenta przeprowadza wywiad iprzedstawia opiekunowi pacjenta ipacjentowi >16
roku zycia zgodq na przyjqcie do UCK zgodnie z zasadami Pz-LiH-l2 ,,Hospitolizacjd pacjenta w trybie
planawym". Przyjqcie do UCK nastqpuje po podpisaniu Swiadome jzgody na przyjqcie do UCK zgodnie
z lO-LiH-07 ,,Zgody pacjenta na iwiodczenia zdrowotne,,.

2'7 ' w przypadku uzyskania zgody na przyjqcie do UCK, lekarz przedstawia pacjentowi/opiekunowi pacjenta
wstqpnE diagnozq oraz plan postQpowania diagnostyczno-terapeutycznego, na kt6ry pacjent >1,6. r2.
i jego opiekun prawny powinni wyrazii Swiadomq zgodq. Lekarz przyjmujqcy pacjenta wystawia
skierowania na badania oraz zleca konsultacje specjalistyczne. Po przyjqciu pacjenta lekarz prowadzqcy
wypefnia dokumentacjq w systemie Clininet.

2.8. Pacjent/opiekun pacjenta po przyiqciu do Kliniki zostaje zapoznany:
a) z topografiq oddziafu,
b) z,,Zasadamiorganizacyjnymifunkcjonowania Kliniki- Regulaminem Kliniki",
c) z ,,Kartq Praw iObowiqzk6w pacjenta,,,

d) z zasadami funkcjonowania depozytu w oddziale, w tym o przedmiotach pacjenta, kt6re musza
zostai przekazane do depozytu,

e) z zasadami u2ywania i przechowywania sprzqt6w elektronicznych, telefon6w i urzqdzen
bezprzewodowych

f) z zasadami segregacji odpad6w z uwzglqdnieniem kolorystyki koszy do segregowan ia oraz miejscem
sktadowa nia zu2ytych baterii,

g) z zasadami przynoszenia, przygotowywania i przechowywania 2ywno6ci,
h) z zasadami funkcjonowania wyposazenia i sprzqt6w dostqpnych dla pacjenta podczas pobytu w

oddziale (np. instrukta2 obslugi loika, przycisk6w alarmowych do wzywania personelu, wfqczania i

wylqczania Swiatla oraz zaslaniania rolet itp.)
i) z ewentualnq konieczno6ciq dostarczenia lek6w przyjmowanych przez pacjenta. Leki te powinny byi

w oryginalnych opakowaniach wrazz ulotkq.

2.9' Pielqgniarka oddziafowa/koordynujqca, a w razie jej nieobecno5ci pielqgniarka dy2urna, dysponuje
depozytem, w kt6rym mo2na przechowywai rzeczy warto6ciowe. Szczeg6lowe zasady depozytu zostaty
spisa ne w proced urze PZ-}S,,Depozyt,,.

2.10' UcK nie ponosi odpowiedzialnoSci za rzeczy wartoSciowe pacjenta/opiekuna pacjenta, kt6re nie sq
przekazane do depozytu.

2.11-' Personel informuje opiekuna pacjenta, co ma zabra( ze sobq do UCK. Zaleca siq zabranie ze sobq:

- dokumentu ze zdjqciem stwierdzajqcego to2samo6i,

- dokumentacji medycznej dotyczqcej przebiegu choroby i innych przebytych chor6b,
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- oryginalu wyniku grupy krwi, wynik6w badad laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz

- przybor6w toaletowych , odzieiy i obuwia na zmianq.

lnformacja: Bago2 pocjento nie powinien przekroczoi rozmior6w 60/40/30cm.

2.L2. Kaidy pacjent ma prawo do opieki psychologicznej. Potrzebq rozmowy z psychologiem nale2y zglosii do
lekarza lub pielqgniarki.

2'r3. Ka2dy pacjent ma prawo do zlozenia skargi i/lub wniosku, dotyczqcego funkcjonowania poszczeg6lnych
oddziat6w i poradni Kliniki oraz/lub jej pracownik6w.

Skargi i/lub wnioski mo2na sktada6 do;
a) Ordynatora Klinki lub Pielqgniarki Oddzialowej (w sekretariacie Kliniki)
b) Lekarza nadzorujqcego dy2ur i starszej pielqgniarkidy2uru (w dy2urce lekarskiej lub pielqgniarskiej),
c) Dyrektora Naczelnego UCK - w sekretariacie Dyrektora Naczelnego UCK - budynek nr 9.
Skargi mogq byi sktadane ustnie lub pisemnie zgodnie z og6lnie przyjqtymizasadami. Szczeg6lowe
informacje z teSo zakresu zostaly zapisane w procedurze PS-04,,Skargi i wnioski" orazw Informatorze
dla pacjenta na stronie www.uck.pl w zakfadce,,SKARGl I WNlOSKl". Informacje zostaly r6wnie2
umieszczone na ,,Tablicy informacyjnej,, w Klinice

2.L4. W przypadku, gdy pacjent uzna to za stosowne, skargq mo2e zlo2y(:
a) w Pomorskim oddziale wojew6dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
b) u Rzecznika Praw pacjenta, Warszawa, ul. Mlynarska 46 (www.bpp.eov.pl).

2.15. W razie zaistnienia sytuacji dotyczqcej problem6w natury etycznej mozna zwr6cii siq o pomoc w ich
rozwiqzaniu do funkcjonujqcego w UCK Zespolu ds. Etyki. Wniosek na pismie nale2y skladai
w sekretariacie Dyrektora Naczelnego w kopercie zaadresowanej do Zespofu ds. Etyki. pacjent mo2e tez
wystai korespondencjq na adres e-mail: etvka@uck.gda.pl

3. POBYT PACJENTA IJEGO OPIEKUN6W NA ODDZIALE KTINIKI/ODWIEDZINY

3.r. z pacjentem moze przebywai 1 rodzic lub opiekun calodobowo. W wyjqtkowych i indywidualnych
sytuacjach ordynator kliniki, lekarz kierujqcy oddzialem lub nadzorujqcy lekarz dyzurny wyra2ajq zgodq na
odwiedziny innych czfonk6w rodziny.

3'2'Udzial czlonka rodziny lub innej wskazanej osoby w procesie opiekijest dopuszczalny wylqcznie w zakresie
ina zasadach ustalonych z personelem medycznym oddzialu iza jego zgodq. Rodzic/opiekun poSwiadcza
przebycie odpowiedniego przeszkolenia/ instrukta2u/rozmowy edukacyjnej wlasnorqcznym podpisem
w historii choroby pacjenta (w czq6ci pielqgniarskiej).

3.3. opiekunowie pacjenta zobowiqzani sq do pozostawienia okryi wierzchnich w odpowiednich
pomieszczeniach lub w szatni, przestrzegania przepis6w bezpieczefistwa, higieny i p/po2arowycn,
zachowania czystoSciw salach chorych,lazienkach, poszanowania mienia UCK/Kliniki, niezakf6cania pracy
personelu oraz spokoju innych pacjent6w,
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3.4. Dzwonkitelefon6w kom6rkowych, tablet6w i komputer6w powinny byi wyciszone. GloSnoSi telewizor6w
na salach chorych powinna byi ustawiona tak, aby nie przeszkadzai innym pacjentom, W sprawach
spornych pacjent ma obowiqzek zastosowai siq do poleceri personelu Kliniki.

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

3.6' Pacjent zobowiqzany jest do noszenia opaski identyfikacyjnej. W przypadku jej zniszczenia lub zgubienia
pacjent/opiekun niezwlocznie zglasza ten fakt personelowioddzialu celem uzyskania nowej opaski.

3'7. Opiekun pacjenta lub osoba upowazniona mo2e zglosii chqi uzyskania informacji o stanie pacjenta do
pielqgniarki, lekarza prowadzqcego pacjenta lub kierujqcego oddziatem lub lekarza dy2urnego.

3.8. o obecno5ci rodzica/opiekuna podczas procedur zabiegowych na salach zabiegowych decyduje lekarz
prowadzqcy pacjenta w porozumieniu z pielqgniarkq zabiegowq.

3.9. Ka2dy pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W razie potrzeby mozliwe jest tak2e wezwanie
duszpasterza na proSbq rodziny pacjenta, za poSrednictwem pielqgniarki. Numery kontaktowe do
duszpasterzy znajdujq siqna ,,Tablicy informocyjnej Ktiniki" na ka2dym oddziale.

3.10. Zabrania siQ pacjentowi oraz opiekunom pacjenta manipulowania przy aparaturze
i urzqdzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych igrzewczycn.

3.11. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi, opiekunowi pacjenta lub osobie upowa2nionej udziela lekarz
kierujqcy oddziafem lub lekarz prowadzqcy, a w czasie dy2uru - lekarz dy2urny. Nie udziela siq informacji
przez telefon, chyba ie w czasie przyjqcia do kliniki zostafo to ustalone z uwzglqdnieniem hasla do
komunikacji. Wyjqtek stanowi sytuacja naglego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub Smieri
pacjenta, kiedy to lekarz kontaktuje siq telefonicznie z osobq uprzednio wskazanq przez pacjenta/
opiekuna pacjenta.

3.12' W zwiqzku z profilem terapeutycznym Kliniki Pediatrii, Hematologii iOnkologii (pacjenci z pierwotnymi
i wt6rnymi niedoborami odpornoSci), nie zaleca siq odwiedzin pacjent6w na terenie oddzial6w. Spotkania
pacjenta z osobami odwiedzajqcymi mogq odbywai siq na parterze budynku nr 12 lub w przedsionku
Oddzialu Patologii Niemowlqt i Chor6b Metabolicznych za zgodq lekarza prowadzqcego lub lekarza
dyzurnego w zalezno5ci od stanu o96lnego pacjenta i aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

3.13. Nie zaleca siq odwiedzin pacjent6w hospitalizowanych w Klinice przez dzieciponi2ej 12 roku 2ycia.

3'14. Osoby z infekcjami d169 oddechowych lub jakqkolwiek chorobq zakalnq oraz pod wplywem alkoholu,
narkotyk6w i innych Srodk6w odurzajqcych majq zakaz wstepu na teren kliniki.

3'15. Dyrektor UCK mo2e ograniczyi przebywanie rodzic6w/opiekun6w pacjent6w na oddziale w przypadku
wystqpienia zagro2enia epidemicznego ze wzglqdu na bezpieczedstwo zdrowotne pacjent6w, jak r6wnie2
ze wzglqdu na mo2liwoSci organizacyjne oddzialu.
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3.16' W sytuacji wystqpienia koniecznoSci izolacji pacjenta ze wzglqd6w epidemiologicznych, Dyrektor UCK

lub ordynator Kliniki moze wprowadzii cafkowity zakaz odwiedzin.

lv. RAMowY HARMONOGRAM PRACY W ZAKRESIE LECZENIA I PTELEGNOWANTA eACJENT6W W KLIN;CE

(w sytuacjach szczeg6lnych mo2e ulec zmianie)

4.1'. Konsultacje specjalistyczne - termin realizacji ustalany jest przez Ordynatora Kliniki lub lekarza
dy2urnego w przypadku zlecenia ,,Rutynowego"; w przypadku zlecenia ,,pilnego" - cafodobowo, w zale2no$ci
od wskazari i aktualnego stanu pacjenta.

v. oBowtAzKt pAcJENTA I OptEKUNA/RODZ|CA PACJENTA

5.1. Pacjent/opiekun pacjenta ma obowiqzek poinformowai lekarza prowadzqcego o przyjmowanych lekach.
Leki wlasne pacjenta powinny byi zdeponowane w apteczce oddziatowej, w oryginalnym opakowaniu
podpisanym danymi pacjenta z uwzglqdnieniem zasad RODO. Stosowanie tych lek6w w czasie pobytu
w UCK bezwzglqdnie wymaga zgody lekarza prowadzqcego i/lub dy2urnego. Leki sq podawane przez
pielqgniarkq i nie mogq byi przyjmowane samodzielnie. W wyjqtkowych sytuacjach leki dziecku mo2e
podawai rodzic/opiekun w obecnoSci pielqgniarki lub lekarza.

5.2' Pacjent/opiekun pacjenta jest zobowiqzany udzielai w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielqgniarskiego
pelnej i prawdziwej informacji o stanie zdrowia pacjenta. UCK nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody
wynikle z zaLaienia bqdl udzielenia nieprawdziwej informacji, co do spraw dotyczqcych stanu zdrowia
pacjenta.

5.3. Opiekun/rodzic pacjenta ma obowiqzek ka2dorazowego zglaszania pielqgniarce zamiaru opuszczenia
oddzialu wrazz pacjentem. Konieczne jest tak2e ka2dorazowe poinformowanie pielqgniarki o opuszczeniu
oddzialu przez rodzica/opiekuna i pozostawieniu w tym czasie pacjenta bez nadzoru opiekuna/rodzica.

Godziny CzynnoSci

70o _ 73o Przejqcie dy2uru pielqgniarskiego. Raport pielqgniarski

600_900 Pobieranie krwi, zmiana opatrunk6w

goo - 900 Raporty lekarskie. Sniadanie pacjent6w

900 _ 1100 Kontrola wynik6w badari. wizyta lekarska i ustalenie zleceri na dzieri bie2qcy
.7100 _.1230 Konsultacje, badania diagnostyczne.

12zo _ 14zo
Kontrolna wizyta u pacjent6w, zabiegi pielqgnacyjne, fizjoterapia, prowadzenie
dokumentacji medycznej, wypisy z oddzialu.

13oo - 14:o Obiad.

L40o _ !700 Realizacja zleced lekarskich. Uzupelnienie dokumentacji lekarskiej i pielqgniarskiej

1700 _ 1900 Kolacja.

1900 _ 2000 Wieczorna wizyta lekarska.

1900 _ 1900
Sporzqdzanie pielqgniarskiego raportu dziennego i przekazanie dy2uru zmianie
nocneJ.

2200 _ 600
cisza nocna, kontynuacja calodobowej chemioterapii, czuwanie nad
bezpieczedstwem pacjent6w przebywajqcych w oddziale.
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zabrania siq wychodzenia z pacjentem poza teren UCK za wyjqtkiem wyjazdu na badania ikonsultacje w
asy5cie personelu UCK.

5.4. Opiekunlrodzic pacjenta i pacjent majq obowiqzek stosowania siq do zalecefi lekarzy i pielqgniarek
dotyczqcych procesu diagnostyczno - terapeutycznego realizowanego w UCK, w tym do przestrzegania
zaleconejdiety.

5.5. Opiekun/rodzic pacjenta oraz pacjent majq obowiqzek utrzymywa6 fad i porzqdek w miejscu pobytu oraz
przestrzegai zasad higieny osobistej, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem czqstej zmiany odzie2y, oraz
czQstego mycia i dezynfekcji rqk przed oraz po kontakcie z pacjentem.

5.6. Opiekun/rodzic pacjenta oraz pacjent zobowiqzanisq do przestrzegania obowiqzujqcego na terenie UCK
bezwzglqdnego zakazu palenia wyrob6w tytoniowych, papieros6w elektronicznych oraz nowatorskich
wyrob6w tytoniowych, spo2ywania napoj6w alkoholowych, uzywania narkotyk6w, Srodk6w odurzajqcych
- pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

5'7. opiekunowie/rodzice pacjent6w nie mogq korzystad z toalet znajdujqcych siq w salach chorych.
opiekunowie/rodzice pacjent6w korzystajq z toalet, kt6re znajdujq siq na korytarzu poszczeg6lnych
oddziaf6w Kliniki.

5.8. Opiekunowie/rodzice pacjent6w powinni odnosii siq 2yczliwie i kulturalnie do innych pacjent6w, ich
opiekun6w i personelu UCK oraz uszanowai prywatno6i innych pacjent6w oddzialu. W razie zaistnienia
zakl6cenia porzqdku bqdl wystqpienia zagro2enia bezpieczedstwa zdrowotnego lub osobistego pacjenta
lub personelu UCK, pracownik UCK ma prawo wezwai ochronq lub policjq. Jako przejaw agresji traktuje
siq przemoc fizycznq i stownq. Przypomina siq, 2e personel UCK jest podmiotem korzystajqcym z ochrony
prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

Informacjo: Art. 223 Kodeksu karnego

5 1' Kto, dziataiqc wsp6lnie i w porozumieniu z innq osobq tub uiywojqc broni polnej, noia lub innego
podobnie niebezpiecznego przedmiotu otbo irodko obezwlodniojqcego, dopuszczo siq czynnej napoici
na funkcionariusza publicznego lub osobq do pomocy mu przybronq podczos lub w zwiqzku z
pelnieniem obowiqzk6w slu2bowych, podlego korze pozbawienia wolnoSci od roku do tat L0.

5 2. Je2eliw wyniku czynnej nopaici nastqpil skutekw postoci ciq2kiego uszczerbku na zdrowiu
funkcionoriusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybronej, sprowca podtego karze pozbowienio
wolnoici od lat 2 do i.2.

5.9. opiekunowfrodzicow pacjent6w obowiqzu je zakaz wchodzenia do pomieszczefi technologicznych, tj.
magazyny, brudowniki, pomieszczenia socjalne dla personelu, gabinety zabiegowe, pomieszczenia
przygotowawcze i inne.

5.10. opiekun6w/rodzic6w pacjent6w obowiqzu je zakaz wchodzenia
magazyny, brudowniki, pomieszczenia socjalne dla personelu,
przygotowawcze i inne.

do pomieszcze6 technologicznych, tj.
gabinety zabiegowe, pomieszczenia

5.11. Konieczne jest uzyskanie zgody na fotografowanie i/lub filmowanie os6b przebywajqcych w klinic e oraz
pomieszczefi i urzqdzeri kliniki. Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie nagra6 oraz
wykonanych zdjqi.
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5.12. zewzglqd6wepidemiologicznychzabraniasiqpraniaorazsuszeniaodzie2ynasalachchorych.

5.13. zabrania siq przynoszenia na oddziar kwiat6w ciqtych lub doniczkowych.

f nformacja: Personeloddziolu nie odpowiado za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

VI. PRZYNOSZENIE I PRZECHOWYWANIE ZYWNOSCI NA ODDZIALE.

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

5.2. Pacjent ma mo2liwo5i korzystania z pomieszczenia przeznaczonego do przygotowywania posilk6w (tzw.
kuchenki oddzialowei) oraz dostqpnych tam urzqdzeri gospodarstwa domowego (m.in. czajnik, kuchenka
mikrofalowa, lod6wka itp.).

6.3' Pielqgniarka informuje o zasadach przechowywania 2ywno6ci na oddziale i w lod6wce og6lnodostqpnej
na oddziale.

Zywno5i w lod6wkach przechowuje siq zgodnie z zasadami przechowywania 2ywnoSci w UCK, opisanymi
w lnformatorze dla pacjenta ,,Przechowywanie 2ywnoici w lod6wce no oddziale lJniwersyteckiego
Centrum Klinicznego". Zasady te sq umieszczone na ,,Tablicy informacyjnej dta pacjento" orazw miejscach
widocznych w pomieszczeniach przygotowywania posifk6w.

WYPIS Z ODDZIAIU KLINIKI

7.1, ,,Karty informacyine z leczenio szpitalnego" zwiqzane z pobytem pacjenta w oddziale wydawane sqprzez
lekarza prowadzqcego lub lekarza dy2urnego Kliniki.

7.2. Pacjent jest wypisany do domu, gdy:

a) stan jego 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 o6wiadczenia wtej sprawie. Fakt
ten jest odnotowywany w dokumentacji medycznej.

7.3. W przypadku zgonu pacjenta, kt6ry nie upowaznil nikogo do dostqpu do jego dokumentacji medycznej,
,,Karta lnformocyino z leczenia szpitalnego" pozostaje w dokumentacji UCK, a nastqpnie zostaje
przekazana do Sekcji Dokumentacji - Dziafu Koordynacji opieki Medycznej w celu jej zarchiwizowania.

7.4' Pacjent ubezpieczony, w uzasadnionych medycznie przypadkach, ma prawo do darmowego transportu
sanitarnego. Potrzebq takq zgfasza do lekarza prowadzqcego lub lekarza wypisujqcego danego oddzialu,
kt6ry ocenia zasadno6i zgtoszonej prosby i mo2riwoSci jej spelnienia.

a) Pacjentowi w dniu wypisu wydawane sq dokumenty zwiEzane z jego pobytem w UCK oraz potrzebne
do realizacji dalszej opieki medycznej (m.in.: skierowania do poradni, recepty, zaSwiadczenia oraz
inne)' Dokumenty te wydaje lekarz prowadzqcy lub wypisujqcy pacjenta z oddzialu. Karta
informacyjna wydawana jest pacjentowi i/lub opiekunowi pacjenta w dw6ch egzemplarzach,
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autoryzowanych przez lekarza prowadzqcego, wypisujqcego oraz Ordynatora Kliniki lub jego
zastqpcq (data i podpis). Odbi6r kart informacyjnych pacjent i/lub opiekun autoryzuje wlasnym
podpisem z podaniem daty i godziny wypisu. Trzeci egzemplarz Karty Informacyjnej pozostaje
w dokumentacji medycznej.

7.5. Pacjentowi w dniu wypisu wydawane sq dokumenty zwiqzane z realizowanq opiekq pielqgniarskq podczas
pobytu w UCK. Przygotowanie do wypisu pacjenta w zakresie pielqgniarskim obejmuje:

b) przygotowanie wskaz6wek pielqgniarskich ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem zalecef odnoSnie:
odzywiania, postqpowania z miejscem operowanym, prowadzenia samoobserwacjiobjaw6w,

c) przeprowadzenie edukacji pacjenta lub jego rodziny z zakresu: terapii p/b6lowej, czynnoSciami
pielqgnacyjnym i,

d) pacjent otrzymuje wskaz6wki pielqgniarskie w firmie pisemnej,

e) wpis pielqgniarski sporzqdzony jest w dw6ch egzemplarzach, autoryzowanych przez pielqgniarkq
(data i podpis). Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi pozostaje w dokumentacji medycznej.
Od bi6r wypisu pielqgn ia rskiego pacjent a utoryzuje wtasnym pod pisem.

7.6. UCK nie ma obowiqzku powiadamiania zakladu pracy pacjenta o jego pobycie w UCK.

7.7. Zwolnienia lekarskie na opiekq nad chorym wystawiane sE w systemie elektronicznym. W celu
wystawienia zwolnienia niezbqdny jest pESEL prawnego opiekuna,

7.8. W razie zako6czenia procesu leczniczego i braku przejqcia opieki nad pacjentem przez rodzinq lub braku
zgody rodziny na przekazanie pacjenta do innej plac6wki (innego szpitala lub plac6wki opiekuficzo-
leczniczej lub hospicjum), w kt6rej um6wiono miejsce dla pacjenta, UCK mo2e obciq2yi pacjenta bqd2
rodzinq (osoby, na kt6rych ciq2y ustawowy obowiqzek alimentacyjny) kosztami dalszej hospitalizacji.
Cennik osobodni poszczeg6lnych Klinik dostqpny jest w Dziale Controllingu i Analiz Strategicznych UCK.

7.9. lstnieje mo2liwo6i otrzymania kopiidokumentacji medycznej, zgodnie z zasadami przyjqtymiw UCK (m.in.
p roce d u ry P 2-06,,O rg a n i za cj a i d zi ala n i a zd klo d ow ej s kla d n i cy a kt', ).

7.tO. W przypadku zgonu pacjenta, Karta Zgonu przekazywana jest wraz ze zwlokami do Laboratorium
Patomorfologii Klinicznej UcK, skqd mo2e byi odebrana przez osobq upowaznionq w dni powszednie w
godzinach 08.30 - 14.00.

7.Lt. Celem odbioru zwlok wymagane jest skontaktowanie siq z Laboratorium Patomorfologii Klinicznej pod
numerem telefonu 58 349 37 75, w godzinach 7:oo-13:00, w dni powszednie.

7.t2. Decyzja o odstqpieniu od sekcji zwlok mo2e byi podjqta jedynie wtedy, gdy przebieg kliniczny
hospita lizacji dosta rcza jednoznacznych informacji o przyczynie zgonu.

7,13. Decyzjq o odstqpieniu od sekcji zwlok podejmuje Dyrektor ds. Lecznictwa na wniosek ordynatora
kliniki lub osoby przez niego upowa2nionej.

VIII. INFORMACJE OG6tNE
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8.1. w UCK, w celu stalej poprawy jakoSci uslug medycznych, przeprowadzane sq regularnie badania
satysfakcii pacjent6w przy pomocy dobrowolnej, anonimowej ankiety, kt6ra mo2e byi przekazywana
pacjentowi i/lub opiekunowi pacjenta bezposrednio, drogq elektronicznq lub pocztowE po zakofczeniu
hospitalizacji.

Informacja: Ankiety sq dostqpne w punkcie pielqgniorskim.

8.2. Kazdy pracownik jest odpowied zialny za budowanie pozytywnego wizerunku kliniki w5r6d pacjent6w i ich
rodzin/opiekun6w zgodnie z Misjq UCK ,,Efektywnie leczqc, dobrze uczyi i stuiyi nduce,'.

8.3' Personel oddzialu jest zobowiqzany do przestrzegania re2imu sanitarnego zgodnie
z obowiqzujqcymiw UCK procedurami, standardami i instrukcjamiwdro2onego Zintegrowanego Systemu
Zarzqdzania.

8.4. Za wykonanie czynno5ci wynikajqcych ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiqzk6w
odpowiada osobi6cie ka2dy pracownik zatrudniony w oddziale.

ZAL{CZNtKt:

Zafqcznik nr l do Regulaminu,,Plan sytuacyjny Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii z umiejscowieniem m.in. gabinetu
zobiegowego, lekorskiego, dy2urki pietqgniorskiej, przechowywanio Prow pacjenta w wersji pelnej oraz skr6conej, tac

3,0 2.1fr2,0
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lmiq i nazwisko, data, podpis

lmiq i nazwisko, data, podpis

............'..'......hn: l. oa;Ap
lmie i nazwisko, data, podpis

ZAAKCEPTOWAT:

oi'cls. Lecznictwa

lmiq i nazwisko, data, podpis
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