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l. Charakterystyka Kliniki
Klinika Chirurgii onkologicznej jest kom6rkq procesu gf6wnego (leczniczo-profilaktycznego)
uniwersyteckiego centrum Klinicznego w Gdarisku. Miesci siq na 3 piqtrze w budynku cMl w Gdarisku przy
ulicy Smoluchowskiego t7. W sktad Kliniki wchodzi:
a) Oddziaf Chirurgii Onkologicznej,

b) Poradnia Przykliniczna Chirurgii onkologicznej i Chor6b Sutka - diagnostyka i przygotowanie do leczenia
pacjent6w o profilu onkologicznym.

1.1. Klinika prowadzi leczniczq dzialalnoS6 w petnym zakresie kontraktu NFZ dla chirurgia onkologiczna.

1'2. Klinika Chirurgii Onkologicznej posiada kontrakt z NFZ w zakresie nastqpujqcych procedur:
a) lecznictwo szpitalne (hospitalizacja) - chirurgia onkologiczna,
b) fagodnych izloSliwych nowotwor6w piersi,
c) pelny zakres zabieg6w rekonstrukcyjnych i onkoplastycznych piersi,
d) nowotwor6w przewodu pokarmowego - przelyku, 2olqdka, jelita cienkiego, okrq2nicy iodbytnicy

a tak2e trzustki i wqtroby,
e) nowotwor6w sk6ry,

0 czerniaka zfo6liwego wraz z procedurq wqzfa wartowniczego,
C) nowotwor6w lagodnych tkanek miqkkich oraz miqsak6w,
h) nowotwor6wtarczycy,
i) chirurgii uktadu chlonnego,
j) okofooperacyjnym leczeniem 2ywieniowym
k) programy lekowy,
l) ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradni.

1.3' w Klinice realizowana jest petna i kompleksowa opieka diagnostyczna oraz lecznicza w zakresie:
a) biopsje tkanek miqkkich i narzqd6w jamy brzusznej
b) biopsjamammotomiczna

c) diagnostyka ukladu chfonnego

d) implantacja do2ylnych port6w naczyniowych do chemioterapii
e) zafo2enie sztucznych dostqp6w do 2ywienia drogq przewodu pokarmowego (jejunostomia,

gastrostomia, zgtqbniki nosowo-2otqdkowe).

w klinice sq realizowane procedury operacyjne / zabiegowe do kt6rych zaliczamy m.in.:
a) Operacyjne leczenia raka piersi-zabiegi oszczqdzajqce gruczol piersiowy, zabiegi rekonstrukcyjne

jednoczasowe i odroczone, technika skojarzona podw6jna wqzfa wartowniczego, leczenie
powiklaf leczenia raka piersi, leczenie chirurgiczne wzn6w miejscowych. Leczenie chirurgiczne
i diagnostyka zmian w gruczole piersiowym - wliczajqc biopsjq grubo igtowq, VAB, techniki
lokalizacyjne.

b) Operacyjne leczenie czerniaka - leczenie miejscowe i loko regionalne wliczajqc w to zabiegi
z miejscowq plastykq, technika skojarzona podw6jna wqzfa wartowniczego, zabiegi na uktadzie
limfatycznym, leczenie chirurgiczne choroby przerzutowej. Kwalifikacja do leczenia celowanego
i immunomodulujqcego. Leczenie nowotwor6w sk6ry - w tym zabiegi z plastyka miejscowq
(wl iczajqc przeszczep sk6ry).
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c) Leczenie skojarzone przerzut6w do otrzewnej nowotwor6w oraz pierwotnych nowotwor6w
otrzewnej - zabiegi cytoredukcyjne, chemioterapia Sr6dotrzewnowa w hipertermii (HlpEC).

d) Leczenie nowotwor6w przewodu pokarmowego - zabiegi w zakresie przefyku, 2oladka,
dwunastnicy, jelita cienkiego, trzustki, jelita grubego, odbytnicy oraz wEtroby i pqcherzyka
Zotciowego. Klinika wykonuje petne spektrum resekcyjnych zabieg6w radykalnych oraz
chirurgicznego leczenia paliatywnego. Chirurgiczne leczenie wznowy miejscowej nowotwor6w
przewodu pokarmowego. Leczenie chirurgiczne afagii, dysfagii i zaburzefr od2ywiania.

e) Leczenie nowotwor6w tagodnych i zlo5liwych tkanek miqkkich - w tym procedury diagnostyczne
- biopsja grubo igtowa i VAB, biopsje chirurgiczne, zabiegi resekcyjne i zabiegi przedziatowe
z kon iecznq rekonstru kcja (fu n kcjonalnq, naczyniowq).

f) Leczenie chirurgiczne zmian tagodnych i zlo5liwych gruczol6w wydzielania wewnQtrznego - ze
szczeg6lnym uwzglqd n ieniem ta rczycy i nad nerczy.

g) Zabiegi diagnostyczne w nowotworach wqzl6w chlonnych - biopsje chirurgiczne oraz staging.
h) Leczenie nowotwor6w przestrzeni zaotrzewnowej zabiegi diagnostyczne, paliatywne

i radykalne.
i) Ko6czynowa chemioterapia perfuzyjna nowotwor6w tkanek miqkkich (lLp) ko6czyn dolnych

1.5. Kwalifikacje pacjent6w do hospitalizacji w Klinice odbywajq siq codziennie od godziny g:00 w przychodni
Przyklinicznej, kt6ra znajduje sig na lll pietrze budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK
Gdafisku, ul. Smoluchowskiego L7.

1.6.Pacjenci majqcy wyznaczony termin hospitalizacji zglaszajq siq w ustalonym dniu o godzinie g:OO do
Poradni Przyklinicznej gdzie otrzymujq skierowanie do Kliniki. pacjenci zakwalifikowani do procedur
jednodniowych zglaszajq siq do Punktu Przyig( Planowych ze skierowaniem wystawionym uprzednio
w dniu przyjqcia o godzinie 7.

1.7. Pacjentami Kliniki sq osoby dorosle.

1'8. Klinika liczy 24l6zka rozmieszczone w LL salach 2{62kowych, L sali 1 - t62kowej (r6wnie2 jako sala
izolacyjna)' W oddziale znajduje siq: 2 sale wzmo2onego nadzoru 2 - t62kowe lw nich stanowiska
z zestawem do monitorowania funkcji 2yciowych), wszystkie sale sq z wqzfem sanitarnym dla pacjent6w.

1'9. Plan sytuacyjny oddzialu z umiejscowieniem m.in. gabinetu zabiegowego, lekarskiego, dy2urki
pielqgniarskiej, przechowywania Praw Pacjenta w wersji pefnej oraz skr6conej, tacy reanimacyjnej,
defibrylatora, gadnic, stanowi zalqcznikNr 1do niniejszego,,Regulaminu Klinki,,.

1.10. Pracq calego zespotu lekarskiego i pielqgniarek kieruje ordynator KCo.

1'11. Ordynator Kliniki wyznacza lekarzy nadzorujqcych pracq oddzialu i poradni Kliniki. Dane osobowe
personef u wraz z numerami telefon6w kontaktowych znajdujq siq w zalqczniku nr I0 ,,Done osobowei kontoktowe KCO" do procedury PZ-KCO-|7 ,,Dziolalnoi6 Kliniki Chirurgii Onkologicznej" oraz sq
umieszczone na ,,Tablicy informacyjnej dla pacjenta,,.

1".12' Personel KCo wsp6lpracuje z personelem medycznym innych kom6rek organizacyjnych UC(
personelem administracyjnym sekretariatu Kliniki oraz psychologami, rehabilitintami, kt6rzy sq
niezbqdni podczas hospitalizacji pacjenta.

1..13. Pielqgniarka Oddzialowa:
a) nadzoruje pracq personelu pielqgniarskiego oraz opiekun6w medycznych,
b) nadzoruje pracq firm zewnqtrznych w zakresie sprzqtania, 2ywienia i transportu na terenie Oddzialu.
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1.L3. Przyjqcie pacjenta w trvbie pilnvm:
a) przyiqcie w trybie pilnym dotyczy pacjent6w przenoszonych do Kliniki z innych Klinik UCK,

a w szczeg6lnojci z Klinicznego Oddzialu Ratunkowego,
b) przyiqcia w trybie pilnym realizowane sq w systemie 24 godzinnym w zale2noici od stanu pacjenta

i dostqpnodci wolnych miejsc w oddziale,
c) przyjqcie pacjenta do Kliniki w trybie pilnym musi by6 w ka2dym

dy2urnym.

rr. pRzyJEctE PACJENTA DO KLtNtKt.

przypadku ustalone z lekarzem

2.1. Zasady przyjqcia pacjenta do Kliniki:

2'2' Pacienl' lub jego opiekun prawny, w przypadku przyjqcia planowego powinien wczesniej, indywidualnie
ustalii w oddziale termin hospitalizacji oraz wpisad siq na listq oczekujqcych w sekretariacie Kliniki.
Celem zakwalifikowania do hospitalizacji nale2y zgiosii siq od poniedziatku do piqtku do pokoju
Konsultacji i Przyjq6 w budynku cMl, gdzie odbywajq siq kwalifikacje do leczenia, w godzinach g - 13 od
poniedziatku do piqtku.

2'3' Termin przyjqcia i zabiegu operacyjnego ustala lekarz prowadzqcy we wsp6lpracy z ordynatorem Kliniki
lub jego zastqpcE w trakcie diagnostyki w poradni przyklinicznej.

2'4' w dniu ustalonego terminu przyjqcia do UCK, celem badaf i/lub leczenia w Klinice w trybie planowym
pacjent ze stosownym skierowaniem zglasza siq do Pokoju konsultacyjnego w poradni przyklinicznej
w celu wykluczenia infekcji lub przyczyn, kt6re mogq byi przeciwwskazaniem do przeprowadzenia
zabiegu operacyjnego' Po pozytywnej konsultacji pacjent oirzymule,,Kartq potwierdzenia kwalifikacji do
hospitalizacji w UCK", zkt6rqzglaszasiq do Punktu Przyjqi planowych czynnego w godzinach:
a) od poniedzialku do piqtku od 7.OO - t4.35,
b) sobota punkt nieczynny,
c) niedziela od 9.00 - 16,45.

2'5' udzielanie Swiadczeri w naglych przypadkach, kt6re zgtaszane sq catodobowo do Kliniki odbywa siq po
zgloszeniu nagfego przypadku przez Kliniczny oddziaf Ratunkowy i po konsultacji lekarza Kliniki.

2'6' Pacjent po przyjqciu na oddzial zostaje poddany diagnostyce i leczeniu, w zakresie wynikajqcym z jego
stanu i priorytetu, ustalonemu w procesie kwalifikacji do przyiqcia do oddzialu.

2'7 ' Lekarz przeprowadza wywiad i przedstawia pacjentowi zgodq na przyjqcie do UCK zgodnie z zasadami
Pz'LiH'o2 ,,Hospitalizacia pacienta w trybie plonowym". Przyjqcie do UCK nastqpuje po podpisaniu
dwiadomej zgody na przyjqcie do UCK zgodnie z lo-LiH-T7,,zgody pdcjenta na fiwialczenia zdrowotne,,,

2'8' w przypadku potwierdzenia zgody na przyjqcie do UCK, lekarz przedstawia pacjentowi wstQpnE
diagnozq oraz plan postepowania diagnostyczno-terapeutycznego, na kt6ry pacjent powinien wyrazi(
Swiadomq zgodq. Lekarz przyjmujqcy pacjenta wystawia adekwatne skierowania na badania oraz
zlecenia konsultacjispecjalistycznych Po przyjqciu pacjenta lekarz prowadzqcywypelnia dokumentacjq.

2'9' Pacjent po przyjqciu do Kliniki jest informowany izapoznawany przez pielqgniarkq z nastqpujqcymi
elementami:

a) z topografiE oddzialu (czyli gdzie co siq znajduje w oddziale),
b) z ,,zasadami organizacyjnymifunkcjonowania Kliniki- Regulaminem Kliniki,,,c) potrzebie przyniesienia i oddania specyficznych wtasnych lek6w przyjmowanych w oryginalnych

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

d) z,,Kartq Praw iObowiqzk6w pacjenta,,,
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jest informowany o mo2liwoici zapoznania siq z dokumentami indywidualnie (dokumenty dostqpne
w Punkcie Pielqgniarskim itablicy informacyjnej w oddziale ),
jest informowany o zasadach depozytu w oddziale, w tym o wartodciowych przedmiotach pacjenta,
kt6re muszq zostai przekazane do depozytu,
zasadach u2ywania sprzqt6w elektronicznych, telefon6w i urzqdzefi bezprzewodowych oraz
o zasadach ich przechowywania w oddziale,
jest informowany o zasadach segregacji odpad6w - odrqbna kolorystyka koszy do segregowania oraz
miejscem skfadowania zu2ytych baterii,
zasadami przynoszenia i przechowywania 2ywnodci,
zasadami funkcjonowania wyposa2enia i sprzqt6w dostqpnych do u2ytku przez pacjenta podczas
pobytu w oddziale (np. pokazanie funkcjonalnoicil62ka, przycisk6w alarmowych wzywania pomocy,
wtqczania i wyfqczania dwiatfa oraz zasfaniania rolet itp.)

2'7' Pielqgniarka oddziatowa/koordynujqca, a w razie jej nieobecno6ci pielqgniarka dy2urna, dysponuje
depozytem, w kt6rym mo2na przechowywa( rzeczy wartoSciowe. Szczeg6fowe zasady depozytu zostaly
spisa ne w procedu rze pZ-05,,Depozyt,,.

2'8 W czasie pobytu w Klinice nie zaleca siq posiadania bi2uterii. UCK nie ponosi odpowiedzialnodci za rzeczy
wartoSciowe pacjenta, kt6re nie sq przekazane do depozytu.

2'9' Pacjenta, o ile bylo to mo2liwe (np. pacjent kontaktowal siq telefonicznie), personel informuje co ma
zabra( ze sobq do szpitala. Zakres zalecanych rzeczy, jakie pacjent ma ze sobq zabra6 to
m'in' dokument ze zdjqciem stwierdzajqcy to2samo6i, dokumentacja medyczna dotyczqia przebiegu
choroby i innych przebytych chor6b, wiarygodny wynik grupy krwi, wyniki laboratoryjne
i mikrobiologiczne oraz rzeczY do wykonywania czynnoSci higieny osobistej (przybory toaletowe) wraz
z odzie2q(m. in. pi2amq).
Informacja: Bogai pacjento nie powinien przekraczoi rozmiar6w 60/a0B0cm.

2'10' Ka2dy pacjent ma prawo do opieki psychologicznej, w razie potrzeby nale2y zglosii proSbq lub potrzebq
rozmowy z psychologiem do lekarza lub pielqgniarki.

2'1't' Ka2dy pacjent ma prawo do zlo2enia skargi i/lub wniosku do UCK w odniesieniu do Oddziaiu jak i os6b
odpowiedzialnych na poziomie funkcjonowania:

a) Kliniki - do ordynatora Klinki lub Pielqgniarki oddziatowej (Sekretariat Kliniki)
b) Lekarza dy2urnego i starszej pielqgniarki dy2uru w oddziale Kliniki (dy2urka lekarska, dy2urka

pielqgniarska),

c) Dyrektora Naczelnego - sekretariat Gdarisk, ul. Dqbinki 7 - budynek nr 9.

iz'12' skargi mogq byi skladane ustnie lub pisemnie zgodnie z og6lnie przyjqtymi zasadami. Szczeg6towe
informacje z zakresu dzialalno6ci prowadzonej w zakresie skarg zostaly zapisane w procedurze ps-04
,,skargi i wnioski" oraz w Informatorze dra pacjenta na stronie www.uck.pr zakradce ,,sKARGl
I WNf OSKI" oraz informacie zostoly rdwniei umieszczone no ,,Tablicy informocyjnej,, w Klinice.

2.13. W przypadku, gdy pacjent uzna to za stosowne, skargq mole zlo2y(:
a) w Pomorskim oddziale wojew6dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
b) u Rzecznika praw pacjenta, warszawa, ul, Mfynarska 46, (www.bpp.sov.pl).

2'r4. w razie zaistnienia sytuacji dotyczqcej problem6w natury etycznej mo2na zwrociisiq o pomoc w ich
rozwiqzaniu do funkcjonujqcego w UCK Zespotu ds. Etyki. Wnioski na pismie nale2y skladai
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w sekretariacie Dyrektora Naczelnego w kopertach zaadresowanych do Zespotu ds. Etyki lub
przesyfkach odpowiednio zabezpieczonych ze wzglqdu na ochronq danych i informacji. pacjent mo2e
te2 wysfai korespondenciq na adres e_mail: etvka@uck.gda.pl

III. POBYT PACJENTA NA ODDZIALE KLINIKI

3'1' Pacjent jest zobowiqzany udziela6 w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielqgniarskiego petnej
i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. UCK nie ponosi odpowiedzialnoici za szkody wynikfe
z zatajenia bqdl udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczqcych zdrowia
pacjenta.

3'2' Pacjent ma obowiqzek poinformowa6 lekarza prowadzqcego o przyjmowanych lekach. Leki wlasne
pacjenta powinny byd zdeponowane do apteczki oddzialowej, w opisanym opakowaniu. 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.

3'3' Pacjent ma obowiqzek kazdorazowego zglaszania pielqgniarce zamiar opuszczenia oddziafu. zabrania
siq wychodzenia poza teren UCK za wyjqtkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asydcie personelu
UCK.

3'4' Pacjent zobowiqzany jest do noszenia opaski identyfikacyjnej. w przypadku jej znlszczenia lub
zgubienia pacjent niezwfocznie zglaszaten fakt personelowi oddziafu celem zafo2enia nowej.

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

3'6' Pacjent ma obowiqzek utrzymywaifad iporzqdek w miejscu pobytu oraz przestrzega(,zasad higieny
osobistej.

3'7' Klinika zapewnia calodobowy dostqp rodziny ios6b bliskich do pacjenta hospitalizowanego na
oddziale. w zwiqzku z rozkladem czasu pracy w Klinice zaleca siq odwiedziny w godzinach od 14.00 do
18'00' u jednego pacjenta mogq przebywai nie wiqcej ni2 2 osoby jednoczesnie. Inne godziny odwiedzin
f ub wiqksza iloii os6b - tylko za zgodq lekarza dy2urnego, lekarza prowadzqcego, ordynatora Kliniki lub
pielqgniarki.

3'8' w zwiqzku ze specyfikq funkcjonowania oddziatu lekarz dy2urny lub pielqgniarka koordynujqca mo2e
podjqi decyzjq o ograniczeniu odwiedzin ze wzglqdu na warunki epidemiologiczne oraz dziafalnodi
oddziafu zwiqzanq z bie|qcq pracq w zakresie leczenia i pielqgnowania pacjent6w w Klinice.
ograniczenie to moie miei wymiar zmniejszenia iloSci jednoczasowo odwiedzajqcych pacjenta, czasu
trwania odwiedzin (np. poproszenie osoby odwiedzajqcej o opuszczenie sali chorych na czas
wykonywania zabiegu lub czas wykonywani obchodu lekarskiego). ograniczenie to moze r6wnie2
wynikai z troski o dobro innych pacjent6w hospitalizowanych w tej samej Sali chorych.

3'9' Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upowa2nionej przez pacjenta udziela lekarz kierujqcy
oddziatem lub lekarz prowadzqcy, lub w czasie dy2uru, lekarz dyzurny. Informacje udzielane sq w czasie
pory odwiedzin. Nie udziela siq informacji przeztelefon, chyba ie w czasie przyjqcia zostalo to ustalone
z uwzglqdnieniem hasla do komunikacji.
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Informocia: wyiqtek stanowi sytuacja naglego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta tub lmieri
pacienta, kiedy to lekorz kontaktuie siq telefonicznie z osobq uprzednio wskozanq przez pacjenta.

3.L0. osoba bliska lub upowa2niona mo2e zglosi6 chqi uzyskania informacji o stanie pacjenta do
pielqgniarki, kt6ra nastqpnie powiadamia o tym fakcie lekarza prowadzqcego pacjenta lub
nadzorujqcego pracq oddziatu lub lekarza dy2urnego.

3'1L. Udziaf cztonka rodziny lub innej wskazanej przez pacjenta osoby w procesie opiekijest dopuszczalny
wylqcznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziafu i za jego zgodq oraz
udokumentowanym w historii choroby pacjenta (w czqdci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniem
oso by p rzeszko lo nej ) i nst ru kta2em / r ozmow qed u kacyj nq.

3.L2' Nie dopuszcza siq obecnodci rodziny i os6b bliskich podczas procedur zabiegowych w salach
zabiegowych i ich otoczeniu, o ile nie jest to uzasadnione wy2szq konieczno5ciq, o czym decyduje lekarz
operator.

3'13. Zabrania siq pacjentowi oraz osobom go odwiedzajqcych manipulowania przy aparaturze
i urzqdzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych igrzewczych.

3.14' Ka2dy pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W razie potrzeby mo2liwe jest takze wezwanie
duszpasterza na proSbq rodziny pacjenta, za podrednictwem pielqgniarki. Numery kontaktowe do
duszpasterzy znajduiq sig na ,,Tablicy informocyjnej Kliniki" w oddziole.

3.L5' W wyjqtkowych wypadkach, w przypadku potrzeby komunikacji z osobami najbli2szymi pacjent ma
mo2liwoii skorzystania z telefonu oddzialu w celu przeprowadzenia rozmowy.

3'16. Dzwonki telefon6w kom6rkowych, tablet6w i komputer6w powinny byi Sciszone do niezbqdnego
minimum. GlodnoS6 telewizor6w w salach powinna byi ustawiona tak, aby nie przeszkadzai innym
pacjentom. W sprawach spornych pacjent ma obowiqzek zastosowai siq do polecefi personelu Kliniki.

3.!7. Cisza nocna w Klinice trwa od 22.00 do 6.00.

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

IV. POBYT W KLINICE. ODWIEDZINY.

4.1. W zwiqzku z rozkladem czasu pracy w Klinice zaleca siq odwiedziny w godzinach od 14.00 do 19.00 (od
poniedzialku do piqtku) oraz od 12:00 do L9:00 (soboty, niedzielq i iwiqta). u jednego pacjenta mogq
przebywa6 nie wiqcej ni2 2 osoby jednoczednie.

4.2. Dyrektor UCK lub upowa2niony przez niego lekarz mo2e ograniczyi odwiedziny pacjent6w w przypadku
wystqpienia zagro2enia epidemicznego lub ze wzglqdu na bezpieczefistwo zdrowotne pacjent6w, jak
r6wnie2 ze wzglqdu na mo2liwojci organizacyjne Kliniki.
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4'3' W sytuacji wystqpienia koniecznoSci izolacji pacjenta ze wzglqd6w epidemiologicznych - Dyrektor UCK
lub ordynator Kliniki mo2e wprowadzii catkowity zakaz odwiedzin.

4'4' Nie zafeca siq odwiedzin pacjent6w hospitalizowanych w Klinice przez dzieci poni2ej 12 roku iycia.

4'5' osoby z infekcjami dr6g oddechowych lub jakqkolwiek chorobq zakainqoraz pod wplywem alkoholu,
narkotyk6w i innych Srodk6w odurzaiqcych nie powinny odwiedzai pacjenta w UCK.

4.6, Zabrania siq przyprowadzania zwierzqt na teren UCK.

4.7. Osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do pozostawienia okry6
gt6wnym budynku CMl, przestrzegania przepis6w bezpieczefistwa,
czystoSci w salach chorych, tazienkach, poszanowania mienia
personelu oraz spokoju innych pacjent6w,

wierzchnich w szatni przy wejdciu
higieny i p/poiarowych, zachowania

UCK/KIiniki, nie zakf6cania pracy

4'8' f nformacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upowa2nion ej przez chorego udziela lekarz kierujqcy
oddzialem lub lekarz prowadzqcy. Nie udziela siq informacj i przeztelefon.

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

4'9' Udzial czfonka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny
wylqcznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziafu i za jego zgodq oraz
udokumentowanym w historii choroby pacjenta (w czqdci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniem
oso by przesz ko lo n ej ) i nstru ktazem / rozm ow qed u kacyj nq.

4'10' Pacjent unieruchomiony w 16zku ma mo2liwoii prowadzenia 16zm6w telefonicznych.

4,L1, Cisza nocna w Oddziale trwa od 22.00 do 6.00.

4't2' Dla pacjent6w niemonitorowanych umo2liwia siq korzystanie z prywatnego Internetu. Dla pacjent6w
hospitalizowanych w CMI udostqpnia siq dostqp do Internetu poprzez login i haslo dostqpne na tablicy
informacyjnej.

v. HARMONOGRAM PRACY W ZAKRESIE LECZENTA I P|ELEGNOWAN|A PACJENT6W W KL|NICE
(w sytuacjach szczeg6lnvch moie ulec zmianiel-moie ulec zmia

Godziny CzynnoSci

7.15 - 8.00 porzqdkowanie sal chorych, prze6cietanie t6
Sniadanie, wykonywanie zlecef lekarskich, karmienie i pielqgnacja dzieci, mierzenie CTK,
pobieranie materiatu do bada6, przygotowanie, a nastqpnie podanie lek6w
godzinowych, dokumentacja wykonanej pracy w systemie

Przyjqcie dyzuru. Raport pielqgniarski i lekarski.

Odprawa lekarska.

6:30 - 7:00

7:30 - 8:15
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4.L. Konsultacje specjalistyczne - termin realizacji ustalany jest przez Ordynatora Kliniki lub lekarza
dyzurnego w przypadku zlecenia ,,Rutynowego"; w przypadku zlecenia ,,pilnego', - calodobowo,
w zale2no6ci od wskazari i aktualnego stanu pacjenta.

vr. oBowlAzKt PACJENTA I ODWTEDZAJACYCH.

5.1. osoba odwiedzajqca powinna za ka2dym razem zgfosid siq do pielqgniarki/lekarza w celu uzyskania
dodatkowych informacji zwiqzanych z dziafaniami organizacyjnymi i epidemiologicznymi odwiedzin
w Klinice - Sali chorych.

8.15 - 11.00 obch6d|ekarski,wykonywaniez|ece6|ekarskich,p@
fizjologicznych, kqpiele pacjent6w, asystowanie przy drobnych zabiegach w sali
zabiegowej i porzqdkowanie po zakoriczeniu pracy w gabinecie, obserwacja pacjent6w
po zabiegach operacyjnych, karmienie i pielqgnacja dzieci, opieka nad pacjentami
w trakcie konsultacji i badari dodatkowych poza terenem Oddzialu, uczestnictwo
w cotygodniowych konsultacjach otolaryngologicznych w AOS, dokumentacja wykonanej
pracy

Przyjmowanie pacjent6w do planowych zabieg6w operacyjnych, pobieranie materiaf6w
do badafi laboratoryjnych, MRl, TK, RTG klatki piersiowei.

11.00 - 13.00 przygotowanie i podanie lek6w godzinowych, wykonywanie zlecefi lekarskich, pomoc
przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych, obiad, karmienie pacjent6w, wypisy
pacjent6w, dokumentowanie wykonanej pracy.

13.00 - 15.00 porzqdkowanie sal chorych po obiedzie, rozmowy terapeutyczne z pacjentami, Scisfa
obsenvacja pacjent6w po zabiegach, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, wykonywanie
zleced leka rskich, doku mentowanie wykonanej pracy

15.00 - 16.00 odwiedziny pacjent6w, rozmowy terapeutyczne
lekarskich, karmienie i pielqgnacja dzieci

z pacjentami, wykonywanie zlecef

16.00 - 18.00 mierzenietemperatury,tqtna,CTK,wykonywaniez|ecefi@
do badari, obch6d lekarski, wykonywanie zlecefi lekarskich, pomoc pacjentom przy
kolacji

18.00 - 18.45 porzqdkowanie sal po kolacji, toaleta wieczorna pacjent6w, *yt ony*anie rteceti
lekarskich, doku mentacja wykonanej pracy

18.45 - 19.00 raport pielqgniarski

19.15 - 21.00 toaleta wieczorna pacjent6w, podanie lek6w
zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, kontrola
lekarskich

godzinowych, porzqdkowanie sal,
CTK, wykonanie bie2qcych zleceri

2t.oo-22.00 rozmowy terapeutyczne, rozdanie lek6w nasennych, gaszenie iwiatfa

22.00-24.00 cisza nocna, podanie lek6w godzinowych, porzqdkowanie szaf z lekami, siata oOserwacla
chorych

24.00 - 6.00 cisza nocna, zaspakajanie
wykonanych czynno5ci

potrzeb fizjologicznych, prowadzenie dokumentacji

6.00 - 7.00 mierzenie temperatury, crK, tqtna, podanie lek6w godzinowych, toaleta pacjent6*,
pobra nie materialu do bada fi , prowadzenie doku mentacj i pielqgn ia rskiej
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5'2. osoby z infekcjami dr6g oddechowych lub jakqkolwiek chorobq zakainqoraz pod wptywem alkoholu,
narkotyk6w i innych Srodk6w odurzajqcych nie mogq odwiedzai pacjent6w w UCK, a je2eli jest to
uzasadnigne ka2dorazowo takq zgodq moie wyrazi6 lekarz nadzorujqcy pracq oddziatu.

5.3. Odwiedzajqcy sq zobowiqzani do przestrzegania na terenie UCK zakazu uiywania tytoniu i wyrob6w
tytoniowych' obowiqzuje bezwzglqdny zakaz palenia wyrob6w tytoniowych, papieros6w
elektronicznych oraz nowatorskich wyrob6w tytoniowych, spo2ywania napoj6w alkoholowych,
u2ywania narkotyk6w, Srodk6w odurzajqcych - pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

6'4. Odwiedziny nie mogq zakl6cai wykonywania procedur medycznych i pielqgnacyjnych dotyczqcych
pacjent6w.

6'5. osoby odwiedzajqce mogE przebywad tylko w pokojach zajmowanych przez osobq odwiedzanq
(pacjenta) i pokojach odwiedzin przewidzianych na terenie Kliniki, o ile sq one dostqpne.

6'5. Zaleca siq aby, wizyta odwiedzin przez osoby najbli2sze byla uzgadniana z pacjentem (wsp6llokatorem)
zajmujqcym tq samq salq.

6'7 ' Ze wzglqd6w epidemiologicznych ustala sie obowiqzek pozostawiania odzieiy wierzchniej
w o96lnodostqpnej szatni zlokalizowanej na poziomie uO". W przypadku, gdy szatnia jest nieczynna,
odzie2 musi zostad pozostawiona w miejscu wyznaczonym na oddziale po zasiqgniqciu informacji od
pielqgniarki i byi odpowiednio zabezpieczona (np. spakowana do torby) .

lnformacja: Personel Oddziolu nie odpowiado zo rzeczy pozostowione bez nadzoru.

6.8. Osoby odwiedzajqce nie mogq siadai i kladi siq na f6zkach zajmowanych przezpacjenta.

5'9' odwiedzaiEcY nie mogq korzystad z toalet bqdqcych w sali chorych (pobytu) pacjenta. odwiedzajqcy
korzystajq z toalet dla os6b odwiedzajqcych na terenie UCK.

6'10' Osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do przestrzegania znak6w ostrzegawczych, przepis6w
bezpieczef stwa, higieny i p/po2arowych, zachowania czystodci w salach chorych, toaletach
o96lnodostqpnych, poszanowania mienia UCK/Kliniki, nie zakf6cania pracy personelu oraz spokoju
innych pacjent6w.

5'11. odwiedzajqcy powinni odnosii siq 2yczliwie i kulturalnie do innych pacjent6w i personelu UCK oraz
uszanowa6 prywatnoSi innych pacjent6w oddzialu. A w razie zaistnienia zakf6cenia porzqdku bqdl
zagro2enia bezpieczeristwa zdrowotnego lub osobistego pacjenta lub personelu UCK. pracownik UCK ma
prawo wezwai ochronq bqdl policjq. Jako przejaw agresji traktuje siq przemoc fizycznq i sfownq.
Przypomina siq, ze personel UCK jest podmiotem korzystajEcym z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariusza pu blicznego.

lnformacja: Art. 223 Kodeksu karnego
5 L. Kto, dziolaiqc wsp6lnie i w porozumieniu z innq osobq tub u2ywajqc broni palnej, noio lub innego

podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo lrodko obezwlodniojqcego, dopuszczo siq czynnej napoici na
funkcionariusza publicznego lub osobq do pomocy mu przybronq podczas lub w zwiqzku z pelnieniem
obowiqzk6w slu2bowych, podtego korze pozbowienia wolnoici od roku do lat j.0.
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5 2' Jeieli w wyniku czynnei nopaici nostqpil skutek w postaci ciqikiego uszczerbku na zdrowiu
funkcionariuszo publicznego lub osoby do pomocy mu przybronej, sprawca podtego karze pozbawienia
wolnoici od lot 2 do i"2.

6't2' odwiedzajqcy zobowiqzani sq do zachowania ciszy i zasad higieny osobistej. Zasady te dotyczq
ubioru i zasady bezwzglqdnego, czqstego mycia i dezynfekcji rqk przed- oraz po kontakcie z pacjentem.

6'13' osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do poruszania siq wylqcznie w obrqbie ograniczonej przestrzeni
danego oddzialu (informacji udziela personel oddziafu) czqdci korytarza oddziafu oraz sali chorych.

6't4' w szczeg6lnych sytuacjach, wynikajqcych zwlaszcza z aktualnego stanu pacjent6w leczonych na
oddziale lub z odbywajqcego siq przyjqcia pacjenta do oddziafu, decyzjq ordynatora lub lekarza
nadzorujqcego pracq oddzialu, odwiedziny oraz czas udzielania informacji mogE zostad ograniczone lub
zmienione w zwiqzku z zapewnieniem odpowiedniego funkcjonowania oddziatu.

6.15. Dyrektor Naczelny UCK lub Dyrektor ds. Lecznictwa, lub
ograniczyi odwiedziny u pacjent6w lub wprowadzii zakaz
zagro2enia epidemicznego lub ze wzglqdu na bezpieczefstwo
wzglqdu na mo2liwo5ci organizacyjne oddziatu.

upowa2niony pruez niego lekarz mo2e
odwiedzin w przypadku wystqpienia
zdrowotne pacjent6w, jak r6wnie2 ze

5'16' w sytuacji wystqpienia koniecznodci izolacji pacjenta ze wzglqd6w epidemiologicznych, odwiedziny
mogq odbywai 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.

6'L7' Nie zaleca siq odwiedzin pacjenta hospitalizowanego na oddziale w sali chorych przez dzieci.
Prosimy, aby o ka2dorazowy pobyt zapytai pielqgniarkg /lekarzaoddziafu Kliniki.

5'18' odwiedzajqcych obowiqzuie zakaz wchodzenia do pomieszczef technologicznych - magazyny,
brudowniki, pomieszczenia socjalne dla personelu, gabinety zabiegowe, pomieszczenia przygotowawcze
dla pacjent6w.

6'19' Przypominamy, o dobrej praktyce i poszanowaniu zdania innych os6b w zakresie fotografowania,
filmowania pomieszczefi, 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
aparatury medycznej, monitorujqcej i aparatury podglqdowej.

6.20. Zabrania siq wprowadzania i przynoszenia zwierzqt do budynku Szpitala (UCK).

6.2L. Ze wzglqd6w epidemiologicznych zabrania siq prania oraz suszenia odzie2y.

6.22. Zabrania przynoszenia na oddziaf kwiat6w ciqtych lub doniczkowych.

5'23' Korzystanie przez pacjent6w /osoby odwiedzajqce z telefon6w kom6rkowych nie powinno stwarzai
uciq2liwo6ci dla innych pacjent6w. w sali pooperacyjnej obowiqzuje zakaz korzystania z telefon6w
kom6rkowych, ze wzglqdu na ich potencjalnywptyw na aparaturq monitoruiqcq.
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VII. PRZYNOSZENIE I PRZECHOWYWANIE 2YWITIOSCI NA ODDZIALE.

7.1. Pacjent ma prawo do posiadania swoich produkt6w 2ywno5ciowych podczas pobytu na oddziale.

7'2' Pacjent ma mo2liwoSi korzystania z pomieszczenia wydzielonego do dziatafr zwiqzanych z
przygotowaniem swoich positk6w (tzw. kuchenki oddziatowej) oraz dostqpnych tam urzqdze1
gospodarstwa domowego (m.in. czajnik, kuchenka mikrofalowa, lod6wka itp.).

7'3' Pielqgniarka informuje o zasadach przechowywania 2ywnodci na oddziale ilod6wce og6lnodostqpnej
na oddziale.

7'4' Zywnodi w lod6wkach przechowuje siq zgodnie z opracowanymi zasadami przechowywania 2ywnoSci
w UCK, kt6re zostafy opisane w Informatorze dla pacjenta ,,Przechowywonie 2ywnoici w lod6wce no
oddziale Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego". Zasady te sq umieszczone na ,,Tablicy informacyjnej
dlo paciento" oraz w miejscach widocznych w pomieszczeniach przygotowywania posilk6w (np. na
lod6wce).

7.5. W przypadku, chqci spo2ycia produkt6w
wynikajqcq z pochodzenia etnicznego lub
dziatanie z pielqgniarkq lub lekarzem.

VIII. WYPIS Z ODDZIATU KLINIKI

2ywno6ciowych tzw. ,,nietypowych,, zwiqzanych z dietq
religijnego, pacjent ma obowiqzek skonsultowai takie

8'1' ,,Korty informocyine z leczenio szpitalnego" zwiqzane z pobytem pacjenta w oddziale wydawane sq
w sekretariacie Kliniki, w dni powszednie w godzinach 13:00 - 15:30.

8.2, 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 zfo2enia pisemnego odwiadczenia w tej sprawie.
Fakt ten jest odnotowany w dokumentacji medycznej.

8'3' w przypadku zgonu pacjenta, kt6ry nie upowa2nil nikogo do pozyskiwania dokumentacji medycznej,
,,Korto lnformacyino z leczenio szpitolnego" pozostaje w dokumentacji UCK, kt6ra nastqpnie zostaje
przekazana do Sekcji Dokumentacji- Dzialu Koordynacji opieki Medycznej w celu jej zarchiwizowania,

8'4' Pacjent ubezpieczony ma prawo do darmowego transportu sanitarnego. potrzebg takq zgtasza do
lekarza prowadzqcego lub lekarza wypisuiqcego danego oddzialu,

8'5' Pacjentowi w dniu wypisu wydawane sq dokumenty zwiqzane z pobytem w UcK oraz zwiqzane
z realizaciq dalszej opieki medycznej, do kt6rych mozemy zaliczy( m.in.: Skierowania do poradni,
recepty oraz inne dokumenty potrzebne dla zachowania ciqgfoSci opieki. Dokumenty te wydaje lekarz
prowadzqcy lub wypisuiqcy pacjenta z oddziatu w godzinach g:00-14:00.

8'6' Pacjentowi w dniu wypisu wydawane sq dokumenty zwiqzane z realizowanq opiekq pielqgniarskq
podczas pobytu w UCK. Przygotowanie do wypisu pacjenta w zakresie pielggniarskim obejmuje:
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a) przygotowanie wskaz6wek pielQgniarskich ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem zalecefi odnodnie:
od2ywiania, postQpowania z miejscem operowanym, prowadzenia samoobserwacji objaw6w,

b) przeprowadzenie edukacji pacjenta lub jego rodziny z zakresu: terapii p/b6lowej, czynnodciami
pielqgnacyjnymi,

c) pacjent otrzymuje wskaz6wki pielqgniarskie w firmie pisemnej,

d) wpis pielqgniarskisporzqdzony jest w dw6ch egzemplarzach, autoryzowanych przez pielqgniarkq
(data i podpis). Jeden egzem plarz otrzymuje pacjent, drugi pozostaje w dokumentacji medycznej.
Odbi6r wypisu pielqgniarskiego pacjent autoryzuje wfasnym podpisem.

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

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

b) Numerdowodu osobistego lub Nlp pacjenta,

c) NIP zakladu pracy.

Informacia: W przypadkoch szczeg6lnych, koniecznoii wystawienio zaiwiodczenio o pobycie w IJCK,

o w tym zwolnienio z zoigt szkolnych, zglaszane muszq byi lekorzowi najp6iniej w dniu wypisu ze
Szpitolo.

8.9. 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
opiekufczo-leczniczej lub hospicjum), w kt6rej um6wiono miejsce dla pacjenta, UCK mo2e obciq2yi
pacjenta bqdl rodzinq (osoby, na kt6rych ciqzy ustawowy obowiqzek alimentacyjny) kosztami dalszej
hospitalizacji' Cennik osobodni poszczeg6lnych Klinik dostqpny jest w Dziale Controllingu i Analiz
Strategicznych UCK.

8.10. lstnieje mo2liwoii otrzymania kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z zasadami przyjqtymi w UCK
(m.in. procedury PZ-06,,organizacjo i dziolania zokladowej skradnicy akt").

8.11. W przypadku z8onu pacjenta Karta Zgonu pozostanie do odebrania w sekretariacie oddziafu, w
kt6rym zmarf pacjent. Sekretariat wydaje Kartq Zgonu osobie upowa2nionej lub osobom bliskim w dni
powszednie w godzinach 08.30 - 14.00.

8.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.

8.13. Decyzja o odstqpieniu od sekcji zwlok mo2e byi podjqta jedynie wtedy, gdy przebieg kliniczny
hospita I izacj i dosta rcza jednoznacznych informacj i o przyczynie zgon u.

8.L4. Decyzjg o odstqpieniu od sekcji zwfok podejmuje Dyrektor ds. Lecznictwa na wniosek Ordynatora
Oddzialu lub osoby przez niego upowa2nionej.

IX. INFORMACJE OG6LNE

9.1. W UCK, dla ciqglej poprawy jakodci uslug medycznych, przeprowadzane sq regularnie badania
satysfakcji pacjent6w przy pomocy dobrowolnej, anonimowej ankiety, kt6ra mo2e byi przekazywana
bezpodrednio pacjentowi, drogq elektronicznq lub pocztowq po zakodczeniu hospitalizacji.
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Informacja: Ankiety sq dostgpne w punkcie pietqgniorskim.

9'2' Ka2dy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziafu w6r6d
pacjent6w i ich rodzin zgodnie z Misjq UCK ,,Efektywnie leczqc, dobrze uczyd i sluiyd nduce,,.

9'3' Personel oddzialu jest zobowiqzany do przestrzegania re2imu sanitarnego zgodnie
z obowiqzujqcymi w UCK procedurami, standardami i instrukcjami wdro2onego Zintegrowanego
Systemu Zarzqdzania.

9'4' 7a wykonanie czynnodci wynikajqcych ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo
obowiqzk6w odpowiada osobiscie ka2dy pracownik zatrudniony w oddziale.

ZAI{CZNtKt:
Zalqcznik nr I do Regulaminu ,,Plan sytuacyjny Kliniki Chirurgii Onkologicznej z umiejscowieniem m.in.
gobinetu zabiegowego, lekarskiego, dy2urki pielqgniarskiej, przechowywanio prow pocjenta w wersji
pelnej oraz skr6conej, toc reanimacyjnych, defibrylatoro, geinic".

OPRACOWAT: ,A?rr,,FhA,^r.

ftt0q,e,]d-6$* &X,o(,w
lmiq i nbzwisko, data, podpis el. pt4t

dlw#,L Auurtt Jo, o1,r,o zo
lmiq i nazwisko, data, podpis

ZATWIERDZAM:
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