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N E FU N KCJONOWANIA
KLINIKI CHIRURGII KLATKI PIERSTOWEJ

,,REGULAMIN KLINIKI"

II. CHARAKTERYSTYKA KTINIKI CHIRURGII KTATKI PIERSIOWEJ.
:1.1. Klinika Chirurgii Klatki piersiowej jest kom6rkq procesu

gt6wnego (leczniczo-profilaktycznego)
Uniwersyteckiego centrum Klinicznego w Gdarisku. Miesci siq na 3 piqtrze w budynku CMt w
Gdarisku

przy ulicy Smoluchowskiego L7.
11.2. Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej wykonuje kontrakt z NFZ w zakresie nastqpujqcych procedur:

a) Diagnostyka i leczenie raka pluca
b) Diagnostyka i leczenie przerzut6w nowotworowych do pfuc
c) Diagnostyka i leczenie cho16b Sr6dpiersia
d) Diagnostyka i leczenie chor6b oplucnej
e) Leczenie guz6w lagodnych, uchylk6w i uraz6w przelyku
f) Leczenie chirurgiczne przewlekfych cho16b infekcyjno-zapalnych w obrqbie klatki piersiowej
g) Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych i nabytych klatki piersiowej
h) Leczenie chirurgiczne nastepstw uraz6w klatki piersiowej
i) Leczenie chirurgiczne zmian zapalnych, urazowych i nowotworowych tchawicy i du2ych oskrzeli
j) Leczenie paliatywne (laseroterapia, protezowanie) cho16b nowotworowych d169 oddechowych
k) Leczenie nadmiernej potliwo6ci dloni i pach

1'.3.

Zakres dzialania rak pluca, przerzuty do pluc, choroby Sr6dpiersia, oplucnej, Sciany klatki piersiowej,
urazy klatki piersiowej , klasyfikacja JGp- grupa D, lcD-10 choroby z grupy c, D, E, G, J, K, R,
s, T)

-

1..4. Pacjentami Kliniki sq osoby dorosfe oraz dzieci od 16 roku 2ycia (przebywajqce pod
opiekq rodzica lub
opiekuna prawnego, je2eli konieczne).

1.5. Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej liczy 24 to2ka rozmieszczone w LO salach 2-l62kowych,
1_ sali
wzmo2onego nadzoru pooperacyjnego,3-l62kowej, przedzielonej punktem pielqgniarskim
oraz l sali j.f62kowej dla pacjent6w septycznych. Na salach nr 7,8,9,1o wszystkie f62ka sq wyposa2one w zestawy
do
monitorowania funkcji 2yciowych, na salach LL, !2,13 (po jednym stanowisku). wszystkie sale posiadajq
odrqbny wqzel sanitarny.
1.5. W obrqbie Kliniki pacjenci mogq korzystai z:
a) jednej du2ej tazienki wyposa2onej w prysznic z toaletq przeznaczonq dla os6b poruszajqcych siq na
w6zku inwa lidzkim, indywidualnymi szafami ubra niowymi zamyka nymi na klucz.
b) tazienek przy ka2dej Sali (w salijednoosobowej tazienka dostosowana jest dla os6b poruszajqcych
siq na w6zku inwalidzkim).
c) planu sytuacyjnego Kliniki z umiejscowieniem m.in. gabinetu zabiegowego, lekarskiego, dy2urki
pielqgniarskiej, przechowywania Karty Praw Pacjenta w wersji pelnej oraz skr6conej,
w6zka
reanimacyjnego z defibrylatorem, ga$nic - plan stanowi Zafqcznik Nr 1 do Regulaminu.
1,7. W sktad Klinikiwchodzi:

L7.1.
1.7.2.

Oddzial Chirurgii Klatki piersiowej
Poradnia Chirurgii Klatki piersiowej
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Pracq calego zespolu lekarskiego i pielqgniarek kieruje ordynator KlinikiChirurgii
Klatki piersiowej.

1'9' Ordynator wyznacza lekarzy nadzorujqcych pracq oddzialu i poradni Kliniki. Dane
osobowe personelu

wrazz numeramitelefon6w kontaktowych znajdujq siq w zalaczniku nr 10,,Dane osobowe
i kontaktowe
Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej" do procedu ry PZ-KCKP-T| Dziatalnofui Ktiniki Chirurgii
Ktotki
Piersiowej" oraz sq umieszczone na,,Tablicy informacyjnej dla pacjenta,,.

J"10' Personel Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej wsp6fpracuje z personelem medycznym innych
kom6rek
organizacyjnych UcK, personelem administracyjnym sekretariatu Kliniki oraz psychologami,
rehabilitantami, kt6rzy sq niezbqd ni podczas hospita lizacji pacjenta.

11.11. Pielqgniarka Oddziatowa:

a)
b)

nadzoruje pracq personelu pielqgniarskiego oraz opiekun6w medycznych
nadzoruje pracq firm zewnqtrznych w zakresie sprzqtania, 2ywienia i transportu
na terenie oddziatu.

11.L2. Przyiqcie pacjenta w

a)
b)

c)

przyjqcie

w

trvbie pilnvm:
trybie pilnym dotyczy pacjent6w przenoszonych do Kliniki

z

innych Klinik

UCK,

a w szczeg6lnoSci z Klinicznego Oddzialu Ratunkowego,

przyjqcia w trybie pilnym realizowane sq w systemie 24 godzinnym
w zale2nosci od stanu pacjenta
i dostqpno6ci wolnych miejsc w oddziale,
przyjqcie pacjenta do Kliniki w trybie pilnym musi byi w ka2dym przypadku
ustalone z lekarzem
dy2urnym.

1'13' Plan sytuacyjny oddzialu z umiejscowieniem m.in. gabinet6w zabiegowych, lekarskich,
dy2urki
pielqgniarskiej, przechowywania Praw Pacjenta w wersji petnej oraz
skr6conej, tacy reanimacyjnej,
defib rylato ra, ga6n ic, sta nowi Zalqcznik

II. PRZYJECIE

N

r 1 do niniejszego,,Regulaminu Klinki,,.

PACJENTA DO KLINIKI CHIRURGII KTATKI PIERSIOWEJ.

2.1. zasady przyiqcia pacjenta do Kliniki chirurgii Klatki piersiowej:
a) Pacjent ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej z okreslonq jednostkq chorobowq
zglasza siq na wizytq do Chirurgii Klatki Piersiowej po wczeSniejszej rejestracji,
gdzie

lekarz

torakochirurg kwalifikuje pacjenta do przyjqcia do Kliniki. otrzymuje r6wniez informacjq
o

zalecanych badaniach i konsultacjach jakie nale2y wykonad przed hospitalizacjq.
W dniu ustalonego terminu przyjqcia do UCK, celem badari i/lub leczenia w Klinice
Chirurgii Klatki
Piersiowej w trybie planowym pacjent ze skierowaniem do Kliniki Chirurgii
piersiowej
Klatki
zglasza
siq do Punktu przyjq( planowych czynnego w godzinach:

t.
2'
3.

od poniedzialku do piqtku od 7.00 _ j_4.35,
sobota punkt nieczynny, przyjqcia planowe przez Kliniczny Oddziat Ratunkowy,
niedziela od 9.00 -i.6.45.

b) powy2sze nie dotyczqprzyigtw nagtych przypadkach, kt6re

zgtaszane sq calodobowo

w Klinicznym

Oddziale Ratunkowym.

Strona 2 z 13

I I ff 11/

ItJ lJ I\
2'2'

F

/ PZ-KCKP -0 t / 209/ E00t

ijnr,.versvrecKte
Centrum Kllniczne

Lekarz przeprowadza wywiad

i przedstawia pacjentowi zgodq na przyjqcie do UCK zgodnie z zasadami
Pz'LiH-o2 ,,Hospitalizocia pocienta w trybie planowym". Przyjqcie
do UCK nastqpuje po podpisaniu
Swiadomej zgody na przyjqcie do UCK zgodnie z Io-LiH-T7
,,zgody pacjenta nd iwiadczenia zdrowotne,,.

2'3' w przypadku potwierdzenia zgody

na przyjqcie do UCK, lekarz przedstawia pacjentowiwstqpnE diagnozq

oraz plan postqpowania diagnostyczno-terapeutycznego, na kt6ry pacjent powinien
wyraziiSwiadomq
zgodq' Lekarz przyjmujqcy pacjenta wystawia adekwatne skierowania
na badania oraz zlecenia konsultacji
specjalistycznych po przyiqciu pacjenta lekarz prowadzqcy wypelnia
dokumentaciq.
11.4. Pacjent po przyjqciu do Klinikizostaje zapoznany:

a) z topografiq oddziafu (czyri gdzie co siq znajduje w oddziare),
b) z,,Zasadamiorganizacyjnymifunkcjonowania 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 iwiqzana
z

chorobq pacjenta,

d) z,,Kartq praw i Obowiqzk6w pacjenta,,,
e) jest informowany o mo2liwo6ci zapoznania

siq z dokumentami indywidualnie (dokumenty dostepne
w Punkcie pierqgniarskim itabricy informacyjnej w oddziare
f) jest informowany o zasadach depozytu w oddziale, w tym o ),wartoiciowych przedmiotach pacjenta,
kt6re muszq zostai przekazane do depozytu,
g) zasadach u2ywania sprzqt6w elektronicznych, telefondw 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 2ywno5ci,
j) zasadami funkcjonowania wyposazenia i sprzqt6w dostqpnych do u2ytku przez pacjenta podczas
pobytu w oddziale (np' pokazanie funkcjonalnoSci l62ka, przycisk6w
alarmowych wzywania pomocy,
wtqczania i wyfqczania Swiatla oraz zaslaniania rolet itp.)

2'5' Pielqgniarka oddziafowa/koordynujqca, a w razie jej nieobecnoSci pielqgniarka
dy2urna, dysponuje
depozytem, w ktdrym mozna przechowywa( rzeczy warto6ciowe.
szczeg6lowe zasady depozytu zostaty

spisane w proced urze pZ-OS,,Depozyt".

2'6' w

czasie pobytu w Klinice nie zaleca siq posiadania bi2uterii. UCK
nie ponosi odpowiedzialnoSci za rzeczv
wartoSciowe pacjenta, kt6re nie sq przekazane do depozytu.

2"7' Pacjent, o ile bylo to mo2liwe (np. pacjent kontaktowal siq telefonicznie), personel
informuje
ma zabrai
ze sobq do UcK. Zakres zalecanych rzeczy, jakie pacjent ma ze sobqcozabra(
to
m'in' dokument ze zdjqciem stwierdzajqcy to2samosi, dokumentacja medyczna
dotyczqca przebiegu
choroby i innych przebytych chor6b, wiarygodny wynik grupy krwi, wyniki
laboratoryjne
i mikrobiologiczne, przyjmowane leki wlasne w oryginalnych opakowaniach
z opisem dawkowania oraz
neczy do wykonywania czynnoSci higieny osobistej (przybory toaletowe)
wraz z odzieiq(m.in. pizamq).
lnformacja: Bagoi pacjenta nie powinien przekroczot rozmior6w 60/40/30cm.

2'8'

Ka2dy pacjent ma prawo do opieki psychologicznej.

w

rozmowy z psychologiem do lekarza lub pielqgniarki.

razie potrzeby nale2y zglosic proSbq lub potrzebq
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w odniesieniu do oddzialu jak i os6b

odpowiedzia Inych na poziom ie funkcjonowa nia:
a) Kliniki - do ordynatora Klinki lub Pielqgniarki Oddzialowej (Sekretariat Kliniki)

b) Lekarza dy2urnego

i

starszej pielqgniarki dy2uru w oddziale Kliniki (dy2urka lekarska, dy2urka

pielqgniarska),

c)

Dyrektora Naczelnego

- sekretariat Gda6sk, ul. Dqbinki 7 - budynek nr 9.
Skargi mogq byi skladane ustnie lub pisemnie zgodnie z o96lnie przyjqtymi
zasadami. Szczeg6fowe
informacje z zakresu dziatalno6ci prowadzonej w zakresie skarg zostafy zapisane procedurze
w
,,skargi i wnioski" orazw Informatorze dla pacjenta na stronie www.uck.pl zakfadce
,,5KARGl
I wNlosKl" oraz informocie zostoly r1wniei umieszczone
na ,,Toblicy informocyjneT,, w Klinice.

FS-04

i!.10. w przypadku, gdy pacjent uzna to za stosowne, skargq mo2ezro.,y(:
a) w Pomorskim oddziale wojew6dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
b) u Rzecznika praw pacjenta, Warszawa, ul. Mlynarska 46, (www.bpp.gov.pl).
2l'11' w razie zaistnienia sytuacji dotyczqcej problem6w natury etycznej mo2na
zwr6ci(siq o pomoc w ich
rozwiqzaniu do funkcjonujqcego w UCK Zespolu ds. Etyki. wnioski
na piSmie nale2y skladai
w sekretariacie Dyrektora Naczelnego w kopertach zaadresowanych
do Zespolu ds. Etyki lub przesylkach
odpowiednio zabezpieczonych ze wzglqdu na ochronq danych i informacji. pacjent
mo2e te2 wyslai
korespondencjq na adres e-mail: etvka@uck.eda.pl

III. POBYT PAOENTA NA ODDZIALE KTINIKI

3'1' Pacjent jest zobowiqzany udzielai w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielqgniarskiego
pelnej
i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. UCK nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody wynikle
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 apteczkioddziatowej,
w opisanym opakowaniu. stosowanie tych
lek6w w czasie pobytu w UCK bezwzglqdnie wymaga zgody lekarza prowadzqcego
i/lub dy2urnego.
sq podawane przez pierqgniarkq i nie mogq

Leki

byi przyjmowane samodziernie.

3'3' Pacjent ma obowiqzek ka2dorazowego zgfaszania polo2nej/pielqgniarce zamiar

opuszczenia oddziatu.

Zabrania siq wychodzenia poza teren UCK za wyjqtkiem wyjazdu
na badania, konsultacje
personelu UCK.

3'4'

Pacjent zobowiqzany jest do noszenia opaski identyfikacyjnej.

w

w

asyScie

przypadku jej zniszczenia lub zgubienia

pacjent niezwtocznie zglasza ten fakt personelowioddzialu
celem zafo2enia nowej.
3.5. Pacjent

ma obowiqzek stosowania siq do zalece6 lekarzy

i

pielqgniarek dotyczqcych procesu

diagnostyczno-terapeutycznego realizowanego w UCK, w tym do przestrzegania
zaleconej diety.
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'3'5' Pacjent ma obowiqzek utrzymywai tad i porzqdek w miejscu pobytu oraz przestrzegai zasad higieny
osobistej.

i]'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
j.4.00
j.g.00.

od
do
u
jednego pacjenta mogq przebywai nie wiqcej ni2 2 osoby jednoczeSnie.
Inne godziny odwiedzin lub
wiqksza ilo6i os6b - tylko za zgodq lekarza dy2urnego, lekarza prowadzqcego, ordynatora
Kliniki lub
pielqgniarki.

3'8' w

zwiqzku ze specyfikq funkcjonowania ka2dego oddzialu lekarz dy2urny lub pielqgniarka
mo2e podjq6

decyzjq o ograniczeniu odwiedzin ze wzglqdu na warunki epidemiologiczne oraz
dziafalnosi oddziafu
zwiqzanqzbie2qcq pracq w zakresie leczenia i pielqgnowania pacjent6w w Klinice.
ograniczenie to mo2e
miei wymiar zmniejszenia ilo6ci jednoczasowo odwiedzajEcych pacjenta, czasu trwania odwiedzin (np.
poproszenie osoby odwiedzajqcej o opuszczenie Sali chorych na czas
wykonywania zabiegu lub czas

wykonywani obchodu lekarskiego). ograniczenie to mo2e r6wnie2 wynikad z troski
o dobro innych
pacjent6w hospitalizowanych w tej samej Sali chorych.

3'9' lnformacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie

upowaznion ej przez pacjenta udziela lekarz kierujqcy
oddziatem lub lekarz prowadzqcy, lub w czasie dyluru,lekarz dy2urny. Informacje
udzielane sq w czasie
pory odwiedzin. Nie udziela siq informacii przeztelefon, chyba ie w
czasie przyjqcia zostalo to ustalone
z uwzglqdnieniem hasfa do komunikacji.

Informacia: wyiqtek stonowi sytuocio naglego pogorszenia stanu zdrowio pacjento tub
imiert pacjento,
kiedy to lekarz kontoktuie siq telefonicznie z osobq uprzednio wskazonq przez pacjento.

3.10. osoba bliska lub upowazniona mo2e zgfosii chqi uzyskania informacji o
stanie pacjenta do
pofo2nej/pielqgniarki, kt6ra nastqpnie powiadamia o tym fakcie lekarza prowadzqcego
pacjenta
lub nadzorujqcego pracq oddzialu lub lekarza dy2urnego.

3'11'

Udziat czlonka rodziny lub innej wskazanej przez pacjenta osoby w procesie
opieki jest dopuszczalny
wyfqcznie w zakresie ina zasadach ustalonych z personelem medycznym oddzialuizajego
zgodq oraz

udokumentowanym w historii choroby pacjenta (w czq6ci pielqgniarskiej z imiennym
sprecyzowaniem

osoby przeszkolonej) instrukta 2emf rozmowq edukacyjnq.

3,12. Nie dopuszcza siq obecnoSci rodziny

i

os6b bliskich podczas procedur zabiegowych w

salach

zabiegowych i ich otoczeniu, o ile nie jest to uzasadnione wyzszE konieczno6ciq,
o czym decyduje lekarz
operator.

3'13' Zabrania siq pacjentowi oraz osobom

go

odwiedzajqcych manipulowania przy aparaturze

i urzqdzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
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Ka2dy pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.

w razie potrzeby mo2liwe jest tak2e wezwanie
duszpasterza na pro6bq rodziny pacjenta, za poSrednictwem pielqgniarki. Numery kontaktowe
do
duszpasterzy znajduiq siq na ,,Toblicy informacyjnej Ktiniki,' w oddziale.

3'15' w wyjqtkowych wypadkach, w przypadku potrzeby komunikacji z osobami najbli2szymi pacjent
ma
mo2liwo6i skorzystania

z

telefonu oddziatu w celu przeprowadzenia rozmowy.

!l'15'

Dzwonki telefon6w kom6rkowych, tablet6w i komputer6w powinny byi Sciszone
do niezbqdnego
minimum. Urzqdzenia te, powinny byi wytqczane na czas wizyty lekarskiej. GtoSnoji
telewizor6w w salach
powinna byi ustawiona tak, aby nie przeszkadzai innym pacjentom. w
sprawach spornych pacjent ma
obowiqzek zastosowai siq do poleceri personelu Kliniki.

3.17.

Cisza nocna

w Klinice trwa od 22.00 do 6.00.

3l'18' Dla pacjent6w niemonitorowanych umo2liwia siq korzystanie z prywatnego Internetu.
Dla pacjent6w
hospitalizowanych w UCK udostqpnia siq dostqp do Internetu poprzez login i hasto
dostqpne na tablicy
przy Punkcie Pielqgniarskim.

IV. POBYT W KLINICE. ODWIEDZINY.

4,1.

w

zwiqzku z rozktadem czasu pracy w Klinice zaleca siq odwiedziny w godzinach
od 14.00 do 19.00 (od

poniedzialku do piqtku) oraz od 12:00 do 19:00 (soboty, niedzielq i
Swiqta). U jednego pacjenta mogq
przebywai nie wiqcej ni2 2 osoby jednocze6nie.
4.2. Dyrektor UCK lub upowa2niony przez niego lekarz moze ograniczyi odwiedziny pacjent6w
w przypadku
wystqpienia zagro2enia epidemicznego lub ze wzglqdu na bezpieczeristwo zdrowotne pacjent6w, jak
r6wnie2 ze wzglqdu na mo2liwo6ciorganizacyjne Kliniki.

4'3' w sytuacji wystqpienia konieczno6ci izolacji pacjenta ze wzglqd6w epidemiologicznych
lub ordynator Kliniki mo2e wprowadzii catkowity zakazodwiedzin.

-

Dyrektor

UCK

4"4' Nie zaleca siq odwiedzin pacjent6w hospitalizowanych w Klinice przez dzieci poni2ej
L2 roku 2ycia.
4"5' osoby z infekcjami dr6g oddechowych lub jakqkolwiek chorobq zaka2nqoraz pod
wpfywem alkoholu,
narkotyk6w i innych Srodk6w odurzajqcych nie powinny odwiedzai pacjenta w
UCK.
4.6, Zabrania siq przyprowadzania zwierzqt na teren

UCK.

4'7' osoby

odwiedzajqce zobowiqzane sq do pozostawienia okryi wierzchnich w szatni przy
wejSciu gl6wnym
budynku cMl, przestrzegania przepis6w bezpieczefistwa, higieny i p/po2arowych,
zachowania czysto6ci

w salach chorych, lazienkach, poszanowania mienia UCK/Kliniki, nie zakl6cania pracy personelu
spokoju innych pacjent6w.

oraz
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4'8' Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie

upowa2nion ej przez chorego udziela lekarz kierujqcy
oddziafem lub lekarz prowadzqcy. Nie udziela siq informacji przeztelefon.

'4'8'1' wyiqtek stanowi sytuacja naglego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub Smieri pacjenta,
kiedy to
lekarz kontaktuje siq telefonicznie z osobq uprzednio wskazanq przez pacjenta.

'4'9' Udziat cztonka rodziny lub innej wskazanej przez pacjenta osoby w procesie opiekijest dopuszczalny
wylqcznie wzakresie ina zasadach ustalonych z personelem medycznym
oddziafu iza jego zgodqoraz
udokumentowanym w historiichoroby pacjenta (w czqSci pielqgniarskiej
z imiennym sprecyzowaniem
osoby przeszkolonej) instrukta Lemf rozmowq edukacyjnq.

4'10'

Pacjent unieruchomiony w 16zku ma mozliwoSi prowadzenia rozm6w
telefonicznych.

11.11. Cisza nocna w Oddziale trwa od 22.00
do 6.00.

v. HARMONOGRAM

PRACY W ZAKRESIE TECZEN|A I P|ELEGNOWAN|A PACJENT6W
W KL|N|CE

(w sytuacjach szczeg6lnych mo2e ulec zmianie)

Godziny
5.00-7.00

CzynnoSci

Pomiar parametr6w 2yciowych, wykonywanie zleceri lekarskich. przygotowanie

pacjent6w do

za

biegu operacyjnego.

7.O0-7.30

zoanie i przyjQcie dy2uru- raport pielegniarski.

7.30-8.00

Przygotowanie oddziafu do obchodu. Crynn

7.30-9.00

odprawa lekarska - raport z dyiuru, om6wienie aktualnego planu operacyjnego
i
planowych przyiq( pacjent6w. obch6d-Wizyta lekarska. Ustalenie
zleced na dzie6

bie2qcy.

Transport pacjent6w na i z bloku operacyjnego. Zabiegi operacyjne. Realizacja
zlece6

7.30- 19.00

lekarskich wg Karty zleceri. wykonywanie badafi diagnosiycznych, konsultacji,
opatrunk6w. Rehabilitacja pacjent6w. Realizacja planu/ rozpisu operacyjnego.
Przyiqcia i weryfikacja pacjent6w do diagnostyki i zabieg6w operacyjnych
w dniu
nastqpnym. Przygotowanie i zgloszenie Rozporu operacyjnego. przygotowanie
pacjent6w do zabiegu operacyjnego ( pobranie zgody na zabieg, pobranie
bada6
faboratoryjnych, zgloszenie zapotrzebowania na krew, wykonanie EKG). pomiar
wieczornych parametr6w 2yciowych.

8.30-9.30

Sniadanie.

- 14.00
13.00 - 15.00

Obiad

:t3.00

14.00- 1s.1s
13.00- 19.00
1.6.00

- 19.00

wypisy pacjent6w z Kliniki. przygotowanie dokumentacji oraz zalecefl
wizyta lekarska. obch6d popotudniowy( z wyiqtkiem sob6t i niedziel)
Sugerowane godziny odwiedzin zgodnie z regulaminem Kliniki.

Konsultacje anestezjologiczne w oddziale pacjent6w zaplanowanych
do zabiegu
operacyjnego w dniu nastqpnym. przygotowanie pacjent6w do zabiegu operacy.inelo
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19.00

- 19.30

19.30- 20.30
20.30

-

23.00

20.30-6.00
22.00-6.0O

vt.

oBowtAzKt

sporrqd.uni" ,.portu dri"nn"go. pto*rdt.ni" dokumentacji pielqgniarskiej.
Zdanie i przyjQcie dy2uru. Raport pielqgniarski.

Wizyta lekarska. Obch6d wieczorny.

Torlatr *i"arornr, .rynno6.i porrEdko*
Realizacja zlecef lekarskich. zabiegi pielqgnacyjne, opatrunki.

obr.*rr.J'r

nad bezpieczeristwem pacjent6w przebywajqcych w Klinice
Cisza nocna, czuwanie nad

i

..,*rni"

bezpiecr",irt*.

PACJENTA I ODW|EDZAJACYCH

6'1'osoby odwiedzajqca powinny za ka2dym razem zgtosii siq do pielqgniarki
/lekarza w celu uzyskania
dodatkowych informacji zwiqzanych z dziafaniami organizacyjnymi i epidemiologicznymi
odwiedzin
w Klinice - Sali chorych.

6'2' osoby z infekcjami dr6g oddechowych lub jakqkolwiek chorobq zakalnq oraz pod wpfywem alkoholu,
narkotyk6w i innych Srodk6w odurzajqcych nie mogq odwiedzai pacjent6w w UCK, je2eli jest
a
to
uzasadnione ka2dorazowo takq zgodq mo2e wyrazii lekarz nadzorujqcy pracq oddziafu.

€i'3' Odwiedzaiqcy sq zobowiqzani do przestrzegania na terenie UCK zakazu u2ywania tytoniu
iwyrob6w
tytoniowych. obowiqzuje bezwzglqd ny zakaz palenia wyrob6w tytoniowych, papieros6w elektronicznych
oraz nowatorskich wyrob6w tytoniowych, spo2ywania napoj6w alkoholowych, u2ywania narkotyk6w,
Srodk6w odurzaiqcych - pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

6'4' odwiedziny nie mogq zakt6cai wykonywania procedur medycznych

i

pielqgnacyjnych dotyczqcych

pacjent6w.

5'5' osoby odwiedzajqce

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

6'6' 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 og6lnodostqpnej szatni zlokalizowanej na poziomie ,0". W przypadku, gdy szatnia jest nieczynna,
odzie2 musi zostai pozostawiona w miejscu wyznaczonym na oddziale po zasiqgniqciu
informacji od

pielqgniarki i byi odpowiednio zabezpieczona (np. spakowana do torby) .
Informacja: Personeloddziolu nie odpowiodo za rzeczy pozostowione bez nadzoru.

6'8. osoby odwiedzajqce nie mogq siadai i kla56 siq na l62kach zajmowanych przez pacjenta.
6"9' odwiedzaiqcy nie mogq korzysta6 z toalet bqdqcych w sali chorych (pobytu) pacjenta.
odwiedzajqcy
korzystajq z toalet dla os6b odwiedzajqcych na terenie UCK.
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6'10' osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do przestrzegania znak6w ostrzegawczych,
przepis6w
bezpieczefistwa, higieny i p/po2arowych, zachowania czystoSci w
salach chorych, toaletach
o96lnodostqpnych, poszanowania mienia UCK/KIiniki, nie zakl6cania pracy personelu
oraz spokoju innych
pacjent6w.

6'11' odwiedzajqcy powinni odnosii siq 2yczliwie i kulturalnie do innych pacjent6w i personelu
UCK oraz
uszanowai prywatno6i innych pacjent6w oddziafu. A w razie zaistnienia
zakt6cenia porzqdku bqd2
zagro2enia bezpieczeristwa zdrowotnego lub osobistego pacjenta
lub personelu UCK. pracownik UCK ma

prawo wezwai ochronq bqd2 policjq' Jako przejaw agresji
traktuje siq przemo c fizycznq i slownq.
Przypomina siq, ze personel UCK jest podmiotem korzystajqcym z
ochrony prawnej przewidzianej dla

funkcjona riusza publicznego.

lnformacja: Art. 223 Kodeksu karnego
iw porozumieniu z innq osobq tub uiywajqc broni palnej, noia tub innego podobnie
niebezpiecznego przedmiotu olbo irodka obezwladniajqcego, dopuszczo
siq czynnej nopoici no
funkcionoriusza publicznego lub osobq do pomocy mu przybronq podczos lub w zwiqzku z pelnieniem
obowiqzk6w sluLbowych, podlego korze pozbowienio wolnoici od roku
do tat J-0.
5; 2' Je2eli w wyniku czynnei napoici nastqpil skutek w postoci
ciqikiego uszczerbku nq zdrowiu
funkcionariuszo publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprowco podtego karze pozbowienio
wolnolci od lat 2 do i.2.
9 1-' Kto, dzialoiqc wsp1lnie

6'12' odwiedzajqcy zobowiqzani sq do zachowania

ciszy i zasad higieny osobistej. Zasady te dotyczq ubioru
i zasady bezwzglqdnego, czestego mycia i dezynfekcji rqk przedoraz po kontakcie z pacjentem.

6'13' osoby odwiedzajqce zobowiqzane sE do

poruszania siq wyfqcznie w obrqbie ograniczonej przestrzeni
danego oddziatu (informacji udziela personel oddzialu) czq6ci koryt
arza oddzialu orazsali chorych.

6'14'

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 pracq oddziatu, odwiedziny oraz czas udzielania informacji
mogE zostae ograniczone lub

zmienione w zwiqzku z zapewnieniem odpowiedniego funkcjonowania
oddziafu.

6'15' Dyrektor Naczelny UCK lub Dyrektor ds. Lecznictwa, lub upowa2nionv przez
niego lekarz

mo2e

ograniczyi odwiedziny u pacjent6w lub wprowa dzi(zakazodwiedzin
w przypadku wystqpienia zagro2enia
epidemicznego lub ze wzglqdu na bezpieczefistwo zdrowotne pacjent6w, jak
r6wnie2 ze wzglqdu na
mo2liwo6ci organizacyjne oddzialu.

6'16' 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 czq6ci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniem
osoby przeszkolonej)

instruktaiu dotyczqcego postepowania z izorowanym pacjentem.
6':17' Nie zaleca siq odwiedzin pacjenta hospitalizowanego na oddziale
w sali chorych przez dzieci.
Prosimy, aby o ka2dorazowy pobyt zapytai pielqgniarkq lekarza
oddziafu
Kliniki.
/
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5'18' odwiedzajqcych obowiqzuje zakaz wchodzenia do pomieszczefl technologicznych

-

magazyny,

brudowniki, pomieszczenia socjalne dla personelu, gabinety zabiegowe, pomieszczenia
przygotowawcze
dla pacjent6w.

t5'19' Przypominamy, o dobrej praktyce i poszanowaniu zdania
innych os6b w zakresie fotografowania,
filmowania pomieszczef, a w tym innych pacjent6w ni2 odwiedzane, a
tak2e personelu bez jego zgody.
Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie nagrari oraz wykonanych
zdjqi. A w tym zdjqi
a pa ratu ry medycznej, mo n ito rujqcej i a pa ratu
podglqdowej.
ry

li'20. Zabrania

li'2L'

siq wprowadzania i przynos zenia zwierzqt do budynku Szpitala (UCK).

Ze wzglqd6w epidemiologicznych zabrania siq prania oraz
suszenia odziezy.

(i.22. zabrania przynoszenia na oddziat kwiat6w
ciqtych lub doniczkowych.

6'23' Korzystanie przez pacjent6w /osoby odwiedzajqce z telefon6w kom6rkowych
nie powinno stwarzai
uciq2liwoSci dla innych pacjent6w. w sali pooperacyjnej obowiqzu je
zakaz korzystania z telefon6w
kom6rkowych, ze wzgrqdu na ich potencjarny wpfyw na aparaturq
monitoruiqcq.

VII. PRZYNOSZENIE
7'1'

I PRZECHOWYWANIE zYWNOSCI NA ODDZIATE.

Pacjent ma prawo do posiadania swoich produkt6w 2ywno6ciowych podczas
pobytu na oddziale.

7'2' Pacjent ma mo2liwo6i korzystania z pomieszczenia wydzielonego do
dzialaft zwiqzanych z
przygotowaniem swoich posilk6w (tzw. kuchenki oddziafowej)
oraz dostqpnych tam urzqdzen
gospodarstwa domowego (m.in. czajnik, kuchenka mikrofalowa,
lod6wka itp.).

7'3'

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

7"4' Zywno(;i w lod6wkach przechowuje siq zgodnie z opracowanymizasadami przechowywania
2ywno6ciw
UCK, kt6re zostaly opisane w Informatorze dla pacjenta
,,przechowywanie 2ywnosci w lod1wce na
oddziale lJniwersyteckiego centrum Klinicznego".zasady te sq
umieszczone na ,,Tablicy informacyjnej dto
pociento" oraz w miejscach widocznych w pomieszczeniach przygotowywania
posilkow (np. na lod6wce).

7'5' W przypadku, chqci spo2ycia produkt6w 2ywnoSciowych tzw.
,,nietypowych,, zwiqzanych z dietq
wynikajqcq z pochodzenia etnicznego lub religijnego, pacjent ma
obowiqzek skonsultowai takie dziatanie
z poto2nq/ pielqgniarkq lub lekarzem.
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WYPIS Z ODDZIAI.U KLINIKI

B-L. ,,Karty informocyine z leczenio szpitalnego" zwiqzane z pobytem pacjenta w oddziale
wydawane

sekretariacie Kliniki, w dni powszednie w godzinach 13:00

-

sq

w

15:30.

13.2. 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.

tl'3' w przypadku zgonu pacjenta, kt6ry nie upowa2nif nikogo do pozyskiwania dokumentacji medycznej,
,,Kortd lnformocyinq z leczenio szpitalnego" pozostaje w dokumentacji UCK, kt6ra nastqpnie zostaje
przekazana do sekcji Dokumentacji

-

Dzialu Koordynacji opieki Medycznej w celu jej zarchiwizowania.

E'4' Lekarz prowadzqcy lub lekarz wypisujqcy danego oddziatu podejmuje decyzjq o bezpfatnym transporcie
sanitarnym pacjenta ubezpieczonego po zakofczonym leczeniu szpitalnym, zgodnie
Swiadczenioch opieki zdrowotnej finonsowonych ze irodk6w publicznych.

z

Art.

41-

Ustawy o

8'5' Pacjentowiw

dniu wypisu wydawane sq dokumenty zwiqzane z pobytem w UCK orazzwiqzane z realizacjq
dalszej opieki medycznej, do kt6rych mo2emy zaliczyc m.in.: Skierowania do poradni,
recepty oraz inne

dokumenty potrzebne dla zachowania ciqgloSci opieki. Dokumenty te wydaje lekarz prowadzqcy
lub
wypisujqcy pacjenta z oddziafu w godzinach g:00_14:00.

8'6' Pacjentowiw 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 zalecefi odnoSnie:
od2ywiania, postQpowania z miejscem operowanym, prowadzenia samoobserwacjiobjaw6w,
b) przeprowadzenie edukacji pacjenta lub jego rodziny z zakresu: terapii p/b6lowej,
czynno6ciami

pielqgnacyjnymi,

8.7.

c)

pacjent otrzymuje wskaz6wki pierqgniarskie w firmie pisemnej,

d)

wpis pielqgniarski sporzqdzony jest w dw6ch

egzemplarzach, autoryzowanych pruez
pofo2nq/pielqgniarkq (data i podpis). Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent,
drugi pozostaje
w dokumentacji medycznej' odbi6r wypisu pielqgniarskiego pacjent autoryzuje wfasnym podpisem.

UCK nie ma obowiqzku powiadamiania zakladu pracy pacjenta o jego pobycie

w

UCK.

8.8. W celu wystawienia zwolnienia lekarskiego niezbqdny jest:

a) PESEL pacjenta,
b) Numer dowodu osobistego lub Nlp pacjenta,
c) NIP zakladu pracy.
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lnformacia: W przypadkach szczegolnych, koniecznoi( wystowienio zoiwiadczenia o pobycie w :JCK,
q w tym zwolnienio z zaiqi szkolnych, zglaszone muszq byi lekarzowi najp6iniej
w dniu wypisu ze
Szpitola.

E.9. W razie zakoficzenia procesu leczniczego i braku przejqcia opieki nad pacjentem przez rodzinq lub braku
zgody rodziny na przekazanie pacjenta do innej plac6wki (innego szpitala lub plac6wki opieku6czoleczniczej lub hospicjum),

w kt6rej um6wiono miejsce dla pacjenta, UCK mo2e obciqzyi pacjenta bqdZ
rodzinq (osoby, na kt6rych ciq2y ustawowy obowiqzek alimentacyjny) kosztami dalszej hospitalizacji.
Cennik osobodni poszczegdlnych Klinik dostqpny jest w Dziale Controllingu i Analiz Strategicznych UCK.

8.10.

UCK

8.11.

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

lstnieje mo2liwoii otrzymania kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z zasadami przyjqtymi w
(m.in. procedury PZ-06 ,,orgonizocja i dziaranid zokradowej skladnicy akt,').

zmart pacjent' Sekretariat wydaje Kartq Zgonu osobie upowa2nionej lub osobom bliskim
powszednie w godzinach 08.30

-

w

dni

14.00.

lt.t2.

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.

1f.13.

o odstqpieniu od sekcji zwlok mo2e byi podjqta jedynie wtedy, gdy przebieg kliniczny

Decyzja

hospita lizacji dostarcza jednoznacznych informacji o przyczynie zgonu.

8.14.

Decyzjq

o odstqpieniu od sekcji zwfok podejmuje Dyrektor ds. Lecznictwa na wniosek ordynatora

Oddzialu lub osoby przez niego upowaznionej.

tx.

INFORMACJE OG6INE

9.1. w UCK, dla ciqgfej poprawy jakoSciuslug medycznych, przeprowadzane sq regularnie badania satysfakcji
pacjent6w przy pomocy dobrowolnej, anonimowej ankiety, kt6ra mo2e byd przekazywana bezpoSrednio
pacjentowi, drogq elektronicznq lub pocztowq po zakodczeniu hospitalizacji.
Informacja: Ankiety sq dostqpne w punkcie pietqgniarskim.

9.2. Ka2dy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziatu wfr6d pacjent6w
ich rodzin zgodnie z Misjq IJCK ,,Efektywnie leczgc, dobrze uczy6 i stuiyi nauce',,

i

9.3. Personel oddzialu jest zobowiqzany do przestrzegania rezimu sanitarnego zgodnie
z obowiqzujqcymi w UCK procedurami, standardami i instrukcjami wdro2onego Zintegrowanego
Systemu
Zarzqdzania.
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Za wykonanie czynno6ci wynikajqcych ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo
obowiqzk6w
odpowiada osobiScie ka2dy pracownik zatrudniony w oddziale.

ZAI{CZNtKt:
Zalqcznik nr l do Regulaminu,,Plan sytuacyjny Kliniki chirurgii Klatki piersiowej z umiejscowieniem
m.in. gabinetu
zabiegowego, lekorskiego, dyiurki pielqgniarskiej, przechowywania Praw pacjenta w wersji pelnej
oraz skr6conej, tac
rea n i ma cyj nych, d efi b ry lato ro, ga in ic,,.

'|rPRAcowAt'

ZATWIERDZAM:

/

-jt(

L0

fl:"**()"io'Y

Qii Klatki piersiowei
e Lentrum Kliniczrie

lmiq i nazwisko, data, podpis

YFixrswp
Ordynatora Kliniki, data, podpis

/hlwka K*t*

ZAAKCEPTOWAT:

Qo.o,,t.eodo
lmiq i nazwisko, data, podpis
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