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ZASADY ORGANIZACYJN E FU N KC.IONOWANIA
KLINIKA ORTOPEDIITRAUMATOLOGil NARZADU RUCHU I CHIRURGil REKI

,,REGULAM|N KLtNtKt"

l. Charakterystyka Kliniki
Klinika ortopedii Traumatologii Narzqdu Ruchu i Chirurgii Rqki jest kom6rkq procesu gl6wnego (leczniczo-
profilaktycznego) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdafsku. MieSci siq przy ulicy Smoluchowskiego
17;80-2L4 Gdafisk. W sklad Kliniki wchodzq: Oddzial oraz Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

L.1. Klinika prowadzi leczniczq dziafalnodi w pefnym zakresie kontraktu NFZ dla specjalnodci ortopedia

1'2. Klinika Ortopedii Traumatologii Narzqdu Ruchu i Chirurgii Rqki posiada kontrakt z NFZ w zakresie
nastqpujEcych procedu r:
a) lecznictwo szpitalne (hospitalizacja) - Ortopedia
b) lecznictwo szpitalne (hospitalizacja) - jednostki chorobowe - wyszczeg6lnione odrqbnymi

u mowami - Pakiet Onkologiczny
c) ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradni Urazowo-ortopedycznej

1.3. W Klinice realizowana jest petna i kompleksowa opieka diagnostyczna oraz lecznicza w dziedzinie
Ortopedii , Traumatologii Narzqdu Ruchu i Chirurgii Rqki

a) udzielanie Swiadczeri zdrowotnych pacjentowi po urazie, jak realizacja zabieg6w planowych w
ramach hospitalizacji

b) udzielanie 6wiadczefi po przebytym leczeniu urazowym w oddziale Kliniki,
c) udzielanie Swiadczeri zdrowotnych pacjentom ze schorzeniamiw obrqbie narzqd6w ruchu
d) realizacja zabieg6w ortopedycznych, zar6wno u pacjent6w w stanach naglych po urazie,
e) udzielanie 6wiadczeri zdrowotnych profilaktycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki urazowo-

ortopedycznej,

f) endoprotezoplastyki staw6w biodrowych kolanowych, tokciowych, ramiennych, staw6w rqki
g) endoprotezoplastyki rewizyjne staw6w biodrowych i kolanowych
h) zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii rqki,
i) zabiegi rekonstrukcyjne staw6w kolanowych:

1_) wyciqcie, rekonstru kcje lqkotek
2)rekonstrukcje wiqzadel stawu kolanowego oraz pierwotne szycie wiqzadel
3) leczenie cho16b chrzqstki stawowej, przeszczepy chrzqstki
4) rekonstrukcja niestabilnoSci rzepki

5) synowektomie w reumatoidalnym zapaleniu staw6w
6) podawa nie kom6rek macierzystych

j) zabiegi artroskopowe stawu ramiennego, skokowego i biodrowego
k) zabiegi korekcyjne deformacji pourazowych i nabytych st6p: paluchy koSlawe (hallux valgus), palce

mtotkowate, szponiaste, rekonstrukcje wiqzadlowe, artrodezy, synowektomie,
l) leczenie zaburzefi zrostu kodci, staw6w rzekomych oraz deformacji pourazowych narzqdu ruchu
m) leczenie entezopatii, uszkodzefi Sciqgien i nerw6w obwodowych, zespol6w uciskowych nerw6w

obwodowych,

n) leczenie operacyjne cho16b nowotworowych narzqdu ruchu

L'4. Kwalifikacje pacjent6w kierowanych na zabiegi operacyjne z zakresu ortopedii i chirurgii rqki w Klinice
Ortopedii odbywajq siq:
a) codziennie w Poradni Urazowo - ortopedycznej w godzinach pracy poradni
b) codziennie z wyjqtkiem 6rody w Klinice Ortopedii w godzinach pracy Sekretariatu
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1.5. Kwalifikacje pacjent6w do hospitalizacji w Klinice Ortopedii UCK odbywajq siq w Sekretariacie Kliniki
Ortopedii, I piqtro w CMl, pomieszczenie nr 1/CHWGf /34, gdzie otrzymuje termin na konsultacjq celem
wstqpnej kwalifikacjido leczenia operacyjnego. Pacjenci majqcytermin konsultacjiotrzymujq informacje
na temat dnia, godziny i miejsca zgfoszenia siq do Kliniki, a sq na nastqpujqce informacje:
a) kwalifikacja do zabiegu operacyjnego, zalecenia co do wykonania badari przez hospitalizacjq,
b) informacja dotyczqce posiadania niezbqdnych dokument6w w celu przyjqcia na realizacjq

procedury (np. dokument to2samo6ci ze zdjqciem) oraz listq rueczy potrzebnych podczas pobytu na
oddziale,

c) informator dla pacjent6w po zabiegu operacyjnym (np. informacja dot. wymiany stawu
biodrowego),

d) pacjenci uprzywilejowani i posiadajqcy szczeg6lne uprawnienia informujq o tym personel.
Szczeg6fowe informacje sq zamieszczane na tablicy informacyjnej.

Szczeg6lowe informacje sq dostqpne sq r6wniez na stronie www.uck.plw zaktadce,,lNFORMATOR DLA
PAOENTA" oraz pacjent ma prawo do uzyskania informacji o wszystkich etapach hospitalizacji, jak
r6wnie2 informacjijakie bqdzie postqpowanie po hospitalizacji (tj. np. w domu).

1.6' Pacjenci zaplanowani do przyjqcia do Kliniki zgfaszajq siq ze skierowaniem w ustalonym dniu,
o god2.10.00 do Sekretariatu Kliniki - pomieszczenie nr !/CHWGT/34, parter budynku CMI (Centrum
Medycyny Inwazyjnej). Po otrzymaniu potwierdzenia przyjqcia do Kliniki pacjent otrzymuje ,,Kartq
potwierdzenia kwalifikacji do hospitalizacji w UCK" zgodnq z procedurq PZ-L\H-02 ,,Hospitalizacjo
pocjento w trybie plonowym".

1'6.1. Pacjentzglasza siq do Punktu Przyjq( Planowych w budynku CMt, a nastqpnie personel UCK zaklada
Historiq Choroby wraz ze wszystkimi potrzebnymi zgodami. Nastqpnie po dokonaniu formalnoSci,
zglasza siq do Kliniki- Punktu Pielqgniarskiego.

1.6.2. Inne warunki przyjqcia i ew. odmowy przyjqcia, znajdujq siq w Karcie informacyjnej z kwalifikacji do
zabiegu.

1.7. Pacjentami Kliniki sq osoby dorosle.

1'8' Klinika liczy 18 t62ek rozmieszczonych w 4 salach 2-l62kowych, 1- sali 1 - l62kowej (r6wnie2 jako sala
izolacyjna), 3 sale 3- f62kowe. Dwie sale 3 f62kowe to sale wzmo2onego nadzoru, w kt6rej znajdujq siq
stanowiska do monitorowania funkcji 2yciowych oraz w6zek z zestawem p/wstrzqsowym. Wszystkie sale
poza salq 1 3- f62kowq sq z wqzfem sanitarnym dla pacjent6w.

1.9. Plan sytuacyjny oddziafu z umiejscowieniem m.in. gabinetu zabiegowego, lekarskiego, dy2urki
pielggniarskiej, przechowywania Praw Pacjenta w wersji petnej oraz skr6conej, tacy reanimacyjnej,
defibrylatora, ga5nic, stanowi Zalqcznik Nr 1 do niniejszego ,,Regulaminu Klinki". W sktad Kliniki
wchodzq pomieszczenia:

a) 2 pokoje lekarskie
b) 1 pok6j lekarza dy2urnego
c) pok6j przygotowawczy
d) pok6jzabiegowy
e) pok6j badari
f) 2 punkty pielqgniarskie
g) magazyn ptyn6w
h) magazyn bielizny
i) magazyn sprzqtu medycznego
j) pok6jsocjalny
k) pok6j pielqgniarki oddziatowej
l) sekreta riat
m)pok6j Ordynatora
n) pok6j dzienny dla pacjent6w iwydzielone pomieszczenie z szafkami dla pacjent6w (tzw. szatnia)
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o) 2 sale seminaryjne
p) pro mofte

L.10. Pracq calego zespolu lekarskiego i pielqgniarek kieruje ordynator KorNRlcR.

L.11' Ordynator Kliniki wyznacza lekarzy nadzorujqcych pracq oddziafu i poradni Kliniki. Dane osobowe
personelu wraz z numerami telefon6w kontaktowych znajdujq siq w zalqczniku nr 10 ,rDane osobowe
i kontaktowe KOTNR|CR" do procedu ry PZ-KoTNRicR-Ol oraz sq umieszczone na ,,Tablicy informacyjnej
dla pacjenta".

1.12' Personel KoTNR|CR wsp6lpracuje z personelem medycznym innych kom6rek organizacyjnych UCK,
personelem administracyjnym sekretariatu Kliniki oraz psychologami, fizjoterapeutami, kt6rzy sq
niezbqdni podczas hospitalizacji pacjenta.

1. 13. Pielqgniarka Oddziatowa:
a) nadzoruje pracq personelu pielqgniarskiego oraz opiekun6w medycznych,
b) nadzoruje pracq firm zewnqtrznych w zakresie sprzqtania, zywienia i transportu na terenie Oddziatu.

ll. PRZYJEC|E PACJENTA DO KLtNtKl.

2.1. Zasady przyjqcia pacjenta do KOTNRTCR

2.LL Przyjgcie pacjenta w trvbie pilnvm:
a) przyjqcie w trybie pilnym dotyczy pacjent6w przenoszonych do Kliniki z innych Klinik
UCK a w szczeg6lnodci z KOR

b) przyjqcia w trybie pilnym realizowane sq w systemie 24 godzinnym w zale2nodci od stanu
pacjenta i dostqpnoSci wolnych miejsc w oddziale

2.1.2. Przyiqcie pacjenta do Kliniki w trybie pilnym musi byi w ka2dym przypadku ustalone
z lekarzem dy2urnym

2.2. Pacjent lub jego opiekun prawny, w przypadku przyjqcia planowego powinien zgfosi6 siq do Sekretariatu
Kliniki ortopedii na L piqtrze w cMt, gdzie odbywaiq siq przyiqcia o god2.10.00

2'3. W celu wykluczenia infekcji lub innych przyczyn, kt6re mogq byi przeciwwskazaniem do
przeprowadzenia zabiegu operacyjnego pacjent jest konsultowany. Po pozytywnej konsultacji pacjent
otrzymuje,,Kartq potwierdzenia kwalifikacji do hospitalizacji w I)CK", z kt6rq zglasza siq do punktu
Przyjq(, Planowych czynnego w godzinach:
a) od poniedziafku do piqtku od 7.OO - 14.35,
b) sobota punkt nieczynny,
c) niedziela od 9.00 - 15.45.

2'4' Pacjent po przyjqciu na Oddziat zostaje poddany diagnostyce i leczeniu, w zakresie wynikajqcym z jego
stanu i priorytetu, ustalonemu w procesie kwalifikacji do przyjqcia do Oddzialu.

2.5. Lekarz przeprowadza wywiad , pacjent wyra2a pisemnq zgodq na przyjqcie do UCK zgodnie z zasadami
Pz'LiH-O2 ,,Hospitalizacio pacienta w trybie planowym". Przyjqcie do UCK nastqpuje po podpisaniu
Swiadomej zgody na przyjqcie do UCK zgodnie z lo-LiH-|7 ,Zgody pacjenta na iwiadczenia zdrowotne,,.

2.6. W przypadku potwierdzenia zgody na przyjqcie do UCK, lekarz przedstawia pacjentowi wstQpnq
diagnozq oraz plan postQpowania diagnostyczno-terapeutycznego, na kt6ry pacjent powinien wyrazii
Swiadomq zgodq' Lekarz przyjmujqcy pacjenta wystawia adekwatne skierowania na badania oraz
zlecenia konsultacji specjalistycznych Po przyjqciu pacjenta lekarz prowadzqcy wypelnia dokumentacjq
m edycz nq o kred lo n q w Zi ntegrowa nym System ie Zarzqdzania.
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2.7. Pacjent po przyjqciu do Kliniki jest informowany i zapoznawany
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przez pielqgniarkq z nastqpujqcymi
elementami:

z topografiq oddzialu (czyli gdzie co siq znajduje w oddziale),
z ,,zasadami organizacyjnymi funkcjonowania Kriniki - Regulaminem Kliniki,,,
potrzebie przyniesienia i oddania specyficznych wfasnych lek6w przyjmowanych w oryginalnych
opakowaniach wraz z ulotkq, o ile zachodzi taka potrzeba, a kt6ra jest bezpo$rednio zwiqzana
z chorobq pacjenta,

d) z,,Kartq Praw iObowiqzk6w pacjenta,,,

e) jest informowany o mo2liwo5ci zapoznania siq z dokumentami indywidualnie (dokumenty dostgpne
w Punkcie Pielqgniarskim itablicy informacyjnej w oddziale),

f) jest informowany o zasadach depozytu w oddziale, w tym o wartodciowych przedmiotach pacjenta,
kt6re muszq zostai przekazane do depozytu,

g) zasadach u2ywania sprzqt6w elektronicznych, telefon6w i urzqdzeft bezprzewodowych oraz
o zasadach ich przechowywania w oddziale,

h) jest informowany o zasadach segregacji odpad6w - odrqbna kolorystyka koszy do segregowania oraz
miejscem skfadowania zu2ytych baterii,

i) zasadami przynoszenia i przechowywania 2ywnodci,
j) zasadami funkcjonowania wyposa2enia i sprzqt6w dostqpnych do u2ytku przez pacjenta podczas

pobytu w oddziale (np. pokazanie funkcjonalnoicil62ka, przycisk6w alarmowych wzywania pomocy,
wtqczania i wyfqczania Swiatla oraz zaslaniania rolet itp.)

2.8. Pielqgniarka oddzialowa/koordynujqca, a w razie jej nieobecnodci pielqgniarka dy2urna, dysponuje
depozytem, w kt6rym mo2na przechowywa( rzeczy wartoSciowe. Szczeg6lowe zasady depozytu zostaty
spisane w procedurze PZ-05,,Depozyt,,.

2.9. W czasie pobytu w Klinice nie zaleca sie pacjentom posiadania bi2uterii. UCK nie ponosi
odpowiedzialnoici za rzeczy wartoiciowe pacjenta, kt6re nie sq przekazane do depozytu.

2.10. Pacjenta, o ile byto to mozliwe (np. pacjent kontaktowal siq telefonicznie), personel informuje pacjenta
na temat niezbqdnych przedmiot6w i Srodk6w czysto5ci, kt6re powinien zabra6 ze sobq do szpitala.
Zakres zalecanych rzeczy,jakie pacjent ma ze sobq zabrai to m.in. dokument ze zdjqciem stwierdzajqcy
tozsamo6i, dokumentacja medyczna dotyczqca przebiegu choroby (w tym wyniki badari obrazowych) i
innych przebytych chor6b, wiarygodny wynik grupy krwi, wyniki laboratoryjne i mikrobiologiczne oraz
rueczy do wykonywania czynnodci higieny osobistej (przybory toaletowe) wrazzodzie2q {m.in. pi2amq).
Zalecanie jest r6wnie2 posiadanie przez pacjenta wynik6w aktualnych konsultacji u lekarzy innych
specjalno6ci, pod kt6rych opiekq pacjent siq znajduje.
lnformacja: Bagoi pacjenta nie powinien przekroczai rozmiar6w 60/40/30cm.

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

2.12. Ka2dy pacjent ma prawo do ztozenia skargi i/lub wniosku do UCK w odniesieniu do oddzialu jak i os6b
odpowiedzialnych na poziomie funkcjonowania:

a) Kliniki - do Ordynatora Klinki lub Pielqgniarki Oddziatowej (Sekretariat Kliniki, gabinet pielqgniarki
Oddzialowej)

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.

a)

b)

c)
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2.13. Skargi mogq by6 skfadane ustnie lub pisemnie zgodnie z og6lnie przyjqtymi zasadami. Szczeg6towe

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

,,Skargi i wnioski" oraz w lnformatorze dla pacjenta na stronie www.uck.ol zakladce ,,SKARGI
I WNIOSKI" oraz informacje zostoly rdwniei umieszczone na ,,Tablicy informacyjnej" w Klinice.

2.1,4. W przypadku, gdy pacjent uzna to za stosowne, skargq moie zlo2yi:
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 mo2na zwr6cii siq o pomoc w ich

rozwiqzaniu do funkcjonujqcego w UCK Zespolu ds. Etyki. Wnioski na piimie nale2y sklada6
w sekretariacie Dyrektora Naczelnego w kopertach zaadresowanych do Zespofu ds. Etyki lub
przesytkach odpowiednio zabezpieczonych ze wzglqdu na ochronq danych i informacji. Pacjent mo2e te2

wysla6 korespondencjq na adres e-mail: etvka@uck.eda.pl

2.16. Pelna wersja ,,Prew iobowiqzk1w pacjenta" dostqpna jest o ka2dej porze w punkcie pielqgniarskim.

III. POBYT PACJENTA NA ODDZIALE KLINIKI

3.1. Pacjent jest zobowiqzany udzielai w trakcie przeprowadzania wywiadu lekarskiego lub
pielqgniarskiego pelnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. UCK nie ponosi

odpowiedzialnoici za szkody wynikle z zatajenia bqdi udzielenia nieprawdziwej informacji, co do
istotnych spraw dotyczqcych zdrowia pacjenta.

Pacjent ma obowiqzek poinformowa6 lekarza prowadzqcego o przyjmowanych lekach. Leki wfasne
pacjenta powinny byi zdeponowane do apteczki oddzialowej, w oryginalnym opakowaniu i z aktualnym
terminem wa2noici. Stosowanie lek6w wfasnych w czasie pobytu w UCK bezwzglqdnie wymaga zgody
lekarza prowadzqcego i/lub dy2urnego. Leki sq podawane przez pielqgniarkq i nie mogq byd
przyjmowane samodzieln ie.

Pacjent ma obowiqzek kaZdorazowego zgtaszania pielqgniarce zamiar opuszczenia oddzialu. Tabrania
siq wychodzenia poza teren UCK za wyjqtkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asy6cie personelu UCK

lu b pracownik6w transportu sanitarnego.

Pacjent zobowiqzany jest do noszenia opaski identyfikacyjnej. W przypadku jej zniszczenia lub
zgubienia pacjent niezwtocznie zglasza ten fakt personelowi oddzialu celem zato2enia nowej.

3'5. Pacjent ma obowiqzek stosowania siq do zaleceri lekarzy i pielqgniarek dotyczqcych procesu

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

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

3.7 ' Klinika zapewnia catodobowy dostqp rodziny i os6b bliskich do pacjenta hospitalizowanego na

oddziale. W zwiqzku z rozktadem czasu pracy w Klinice zaleca siq odwiedziny w godzinach od 14.00 do
19'00. U jednego pacjenta mogq przebywai nie wiqcej ni2 2 osoby jednoczeinie. Inne godziny odwiedzin

3.2,

3.3.

3.4.
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lub wiqksza iloii os6b - tylko za zgodq lekarza dy2urnego, lekarza prowadzqcego, Ordynatora Kliniki lub
pielqgniarki.

3'8. W zwiqzku ze specyfikq funkcjonowania oddziafu lekarz dy2urny lub pielqgniarka koordynujqca mo2e
podjEe decyzjq o ograniczeniu odwiedzin ze wzglqdu na warunki epidemiologiczne oraz dziafalno5i
oddziafu zwiqzanq z bieiqcE pracq w zakresie leczenia i pielqgnowania pacjent6w w Klinice.
Ograniczenie to mo2e miei wymiar zmniejszenia ilodci jednoczasowo odwiedzajqcych pacjenta, czasu
trwania odwiedzin (np. poproszenie osoby odwiedzajqcej o opuszczenie Sali chorych na czas

wykonywania zabiegu lub czas wykonywani obchodu lekarskiego). Ograniczenie to mo2e r6wnie2
wynika6 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
oddzialem lub lekarz prowadzqcy, lub w czasie dy2uru, lekarz dy2urny (jedynie w przypadkach naglych
i w stanie zagrozenia 2ycia). Informacje udzielane sE w czasie pory odwiedzin. Nie udziela siq informacji
przez telefon, chyba ie w czasie przyjqcia zostalo to ustalone z uwzglqdnieniem hasfa do komunikacji.

Informocia: Wyjqtek stanowi sytuacjo noglego pogorszenio stonu zdrowio pacjento tub imiert
pocienta, kiedy to lekorz kontoktuje siq telefonicznie z osobq uprzednio wskozonq przez pocjento.

3.10. osoba bliska lub upowa2niona mo2e zglosi6 chqd uzyskania informacji o stanie pacjenta do
pielqgniarki, kt6ra nastqpnie powiadamia o tym fakcie lekarza prowadzqcego pacjenta lub lekarza
dy2urnego.

3'11-. Udzial cztonka rodziny lub innej wskazanej przez pacjenta osoby w procesie opieki jest dopuszczalny
wytqcznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddzialu i za jego zgodq oraz
udokumentowanym w historii choroby pacjenta (w czqdci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniem
oso by p rzes z ko lo nej ) i nst ru kta2e m / rozmow q ed 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 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.

3'L4. Ka2dy pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W razie potrzeby mo2liwe jest tak2e wezwanie
duszpasterza na prodbq rodziny pacjenta, za po6rednictwem pielqgniarki. Numery kontaktowe do
duszpasterzy znajdujq siq na ,,Tablicy informocyjnej Kl'inik/' w oddziole.

3.15' W wyjqtkowych wypadkach, w przypadku potrzeby komunikacji z osobami najbli2szymi pacjent ma
mo2liwodi skorzystania z telefonu oddzialu w celu przeprowadzenia rozmowy.

3.1-6. Dzwonki telefon6w kom6rkowych, tablet6w i komputer6w powinny byd Sciszone do niezbqdnego
minimum. Gloinoii telewizor6w w salach powinna byi ustawiona tak, aby nie przeszkadzai innym
pacjentom. W sprawach spornych pacjent ma obowiqzek zastosowad siq do polecef personelu Kliniki.

3.1-7. Cisza nocna w Klinice trwa od 22.00 do 6.00.
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3.18. Dla pacjent6w niemonitorowanych umo2liwia siq korzystanie z prywatnego Internetu. Dla pacjent6w
hospitalizowanych w UCK udostqpnia siq dostqp do Internetu poprzez login i hasfo; dane dostqpne sq

w Punkcie Pielqgniarskim.

3.t9.Zabronione jest palenie tytoniu i wyrob6w tytoniowych, obowiqzuje bezwzglqdny zakaz palenia
wyrob6w tytoniowych, papieros6w elektronicznych oraz nowatorskich wyrob6w tytoniowych
(e-papieros6w) na terenie UCK, a w zwiqzku z tym zabrania siq wychodzenia poza teren UCK.

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 iwiqta). U jednego pacjenta mogq
przebywa6 nie wiqcej ni2 2 osoby jednoczejnie.

4.1'1' Odwiedziny pacjent6w na sali wzmoionego nadzoru odbywajq siq za zgodq lekarza prowadzqcego
lub dy2urnego, starszej pielqgniarki dy2uru.

4'2. Dyrektor UCK lub upowa2nionv przez niego lekarz mo2e ograniczy6 odwiedziny pacjent6w w przypadku
wystqpienia zagro2enia epidemicznego lub ze wzglqdu na bezpieczefistwo zdrowotne pacjent6w, jak
r6wnie2 ze wzglqdu na mo2liwoici organizacyjne Kliniki.

4'3. W sytuacji wystqpienia koniecznoSci izolacji pacjenta ze wzglqd6w epidemiologicznych - Dyrektor UCK
f ub Ordynator Kliniki mo2e wprowadzi6 catkowity zakazodwiedzin.

4.4. Nie zafeca siq odwiedzin pacjent6w hospitalizowanych w Klinice przez dzieci poni2ej t2 roku 2ycia.

4.5. osoby z infekcjami d169 oddechowych lub jakqkolwiek chorobq zakainq nie powinny odwiedza6
pacjenta w UCK.

4.6' osoby pod wptywem alkoholu, narkotyk6w i innych Srodk6w odurzajqcych majq bezwzglqdny zakaz
wstqpu na teren oddziatu.

4.7. Zabrania siq przyprowadzania zwierzqt na teren UCK.

4.8. osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do pozostawienia okry6 wierzchnich w szatni przy wej(ciu
gt6wnym budynku CMl, przestrzegania przepis6w bezpieczefstwa, higieny i p/po2arowych, zachowania
czystodci w salach chorych, lazienkach, poszanowania mienia UCK/KIiniki, nie zakf6cania pracy
personelu oraz spokoju innych pacjent6w.

4.9. lnformacjiostaniezdrowiapacjentowi lubosobieupowa2nionejprzezpacjentaudzielalekarzkierujqcy
oddziafem lub lekarz prowadzqcy. Nie udziela siq informacji przeztelefon.

4.10. Wyjqtek stanowi sytuacja naglego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub 5mier6 pacjenta, kiedy to
lekarz kontaktuje siq telefonicznie z osobq uprzednio wskazanq przez pacjenta.
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4.1L. Udziat czfonka rodziny lub innej wskazanej przez pacjenta osoby w procesie opieki jest dopuszczalny
wyfqcznie 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
osoby przeszkolonej) instru kta2em/rozmowq ed u kacyjnq.

4.L2.Pacjent unieruchomiony w 162ku ma mo2liwo5i prowadzenia rozm6w telefonicznych.

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

4.14. Osoby odwiedzajqce mogE korzysta6 z kuchenki oddzialowej.

V. HARMONOGRAM PRACY W ZAKRESIE LECZENIA I PIELEGNOWANTA PACJENT6W w KL|NICE
(w sytuacjach szczeg6lnych moie ulec zmianie).

Godziny CzynnoSci

7.15 - 8.00 porzqdkowanie sal chorych, przedcielanie f62ek, zmiana bielizny podcielowej, osobistej,
Sniadanie, wykonywanie zleceri lekarskich, karmienie i pielqgnacja dzieci, mierzenie CTK,
pobieranie materiatu do badari, przygotowanie, a nastqpnie podanie lek6w godzinowych,
dokumentacja wykonanej pracy w systemie

6:30 - 7:00 Przyjqcie dy2uru. Raport pielqgniarski i lekarski.

7:45 - 8:00 Odprawa lekarska,

8.00 - 11.00 obch6d lekarski, wykonywanie zleceri lekarskich, pomoc zaspakajaniu potrzeb
fizjologicznych, kqpiele pacjent6w, asystowanie przy drobnych zabiegach w sali
zabiegowej i porzqdkowanie po zakoficzeniu 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 materiat6w
do badaf laboratoryjnych, MRt, TK, RTG klatki piersiowej.

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

wykonywanie zlecefi lekarskich, pomoc
obiad, karmienie pacjent6w, wypisy

13.00 - 15.00 porzqdkowanie sal chorych po obiedzie, rozmowy terapeutyczne z pacjentami, Scista
obserwacja pacjent6w po zabiegach, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, wykonywanie
zlecef leka rskich, doku mentowa n ie wykona nej pracy

1s.00 - 16.00 odwiedziny pacjent6w, rozmowy terapeutyczne z pacjentami, wykonywaniJ tleceri
lekarskich, karmienie i pielqgnacja dzieci

16.00 - 18.00 mierzenie temperatury, tqtna, CTK, wykonywanie zlecefi lekarskich, pobranie materiatu
do badari, obch6d lekarski, wykonywanie zleceri lekarskich, pomoc pacjentom przy kolacji

18.00 - 18.45 porzqdkowanie sal po kolacji, toaleta wieczorna pacjent6w, wykonywanie ztece'l
lekarskich, doku mentacja wykonanej pracy

18.45 - 19.00
19:00-19:30

raport pielqgniarski

Obch6d leka rs ki (uczestniczE leka rz dyzu rny, pielqgn ia rka )
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5.1. Konsultacje specjalistyczne - termin realizacji ustalany jest przez Ordynatora Kliniki lub lekarza
dy2urnego w przypadku zlecenia,,Rutynowego"; w przypadku zlecenia,,Pilnego" - cafodobowo,
w zale2noici od wskazafi i aktualnego stanu pacjenta,

vr. oBowtAzKt oDW|EDZAJACYCH

6.1' Osoba odwiedzajqca powinna za ka2dym razem zglosii siq do pielqgniarki/lekarza w celu uzyskania
dodatkowych informacji zwiqzanych z dziataniami organizacyjnymi i epidemiologicznymi odwiedzin
w Klinice - Sali chorych.

6.2. osoby z infekcjami dr6g oddechowych lub jakqkolwiek chorobq zakainq oraz pod wpfywem alkoholu,
narkotyk6w i innych $rodk6w odurzajqcych nie mogq odwiedzai pacjent6w w UCK, a je2eli jest to
uzasadnione ka2dorazowo takq zgodq mo2e wyrazii lekarz nadzorujqcy pracq oddzialu,

Odwiedzajqcy sq zobowiqzani do przestrzegania na terenie UCK zakazu uzywania tytoniu i wyrob6w
tytoniowych. Obowiqzuje bezwzglqdny zakaz palenia wyrob6w tytoniowych, papieros6w
elektronicznych oraz nowatorskich wyrob6w tytoniowych, spo2ywania napoj6w alkoholowych,
u2ywania narkotyk6w, 6rodk6w odurzajqcych - pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

Odwiedziny nie mogq zakloca( wykonywania procedur medycznych i pielqgnacyjnych dotyczqcych
pacjent6w.

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

Zaleca siq aby, wizyta odwiedzin przez osoby najbli2sze byta uzgadniana z pacjentem (wsp6flokatorem)
zajmujqcym tq samq salq.

Ze wzglqd6w epidemiologicznych ustala sie obowiqzek pozostawiania odzie2y wierzchniej
w o96lnodostqpnej 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 by6 odpowiednio zabezpieczona (np. spakowana do torby) .

f nformacja: Personel Oddzialu nie odpowioda zo rzeczy pozostawione bez nadzoru.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

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

godzinowych, porzqdkowanie sal,

CTK, wykonanie bie2qcych zleceri

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

22.00-24.00 cisza nocna, podanie lek6w godzinowych, porzqdkowanie szaf z lekami, stafa obserwacja
pacjent6w

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

6.00 - 7.00 mierzenie temperatury, crK, tqtna, podanie lek6w godzinowych, toaleta pacjent6w,
pobranie materialu do bada6, prowadzenie dokumentacji pielqgniarskiej

6.8. Osoby odwiedzajqce nie mogq siada6 i kla56 siq na f62kach szpitalnych.
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6.9. Odwiedzajqcy nie mogq korzystai z toalet bqdqcych w sali chorych (pobytu) pacjenta. Odwiedzajqcy
korzystajq z toalet dla os6b odwiedzajqcych na terenie UCK,

6'10. Osoby odwiedzajqce zobowiqzane sE do przestrzegania znak6w ostrzegawczych, przepis6w
bezpieczefistwa, higieny i p/po2arowych, zachowania czystoSci w salach chorych, toaletach
o96lnodostqpnych, poszanowania mienia UCK/Kliniki, nie zakl6cania pracy personelu oraz spokoju
innych pacjent6w.

6.L1. Odwiedzajqcy powinni odnosi6 siq 2yczliwie ikulturalnie do innych pacjent6w ipersonelu UCK oraz
uszanowa6 prywatnodi innych pacjent6w oddzialu. A w razie zaistnienia zakl6cenia porzqdku bqdl
zagro2enia bezpieczeristwa zdrowotnego lub osobistego pacjenta lub personelu UCK. Pracownik UCK ma
prawo wezwa6 ochronq bqdl policjq. Jako przejaw agresji traktuje siq przemoc fizycznq i slownq.
Przypomina siq, 2e personel UCK jest podmiotem korzystajqcym z ochrony prawnej przewidzianej dla
funkcjonariusza pu blicznego.

lnformacjo: Art. 223 Kodeksu karnego
5 L' Kto, dziatoiqc wsp6lnie i w porozumieniu z innq osobq tub uiywajqc broni palnej, no2a lub innego

podobnie niebezpiecznego przedmiotu olbo irodka obezwladniajqcego, dopuszcza siq czynnej nopaici
na funkcionariuszo publicznego lub osobq do pomocy mu przybronq podczos lub w zwiqzku z
pelnieniem obowiqzk6w slu2bowych, podlega korze pozbowienio wolnoiciod roku do lat 10.

5 2. Je2eli w wyniku czynnej nopoici nostqpil skutek w postaci ciq2kiego uszczerbku no zdrowiu
funkcionariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybronej, sprowco podlego karze
pozbawienia wolnoici od lot 2 do i.2.

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

6.1-3. Osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do poruszania siq wylqcznie w obrqbie ograniczonej przestrzeni

danego oddziatu (informacji udziela personel Oddzialu) czq5ci korytarza oddzialu oraz sali chorych.

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

6.L5' Dyrektor Naczelny UCK lub Dyrektor ds. Lecznictwa, lub upowa2niony przez niego lekarz mo2e
ograniczyi odwiedziny u pacjent6w lub wprowadzi( zakaz odwiedzin w przypadku wystqpienia
zagro2enia epidemicznego lub ze wzglqdu na bezpieczefistwo zdrowotne pacjent6w, jak r6wnie2 ze

wzglqdu na mo2liwodci organizacyjne oddzialu.

6.16. W sytuacji wystqpienia konieczno6ci izolacji pacjenta ze wzglqd6w epidemiologicznych, odwiedziny
mogq odbywai siq jedynie za zgodq lekarza lub pielqgniarki po przeprowadzeniu udokumentowanego
w historii choroby pacjenta (w czqsci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniem osoby przeszkolonej)
instruktaiu dotyczqcego postQpowania z izolowanym pacjentem.

6.17. Nie zaleca siq odwiedzin pacjenta hospitalizowanego na Oddziale w sali chorych przez dzieci.
Prosimy, aby o ka2dorazowy o pobyt zapytai pielqgniarkq / lekarza oddzialu Kliniki.

Strona 10 z 13



tJ s K ;:;t-i#l:i*:-,"- F/PZ-KOTN RiCR-01 /209 / E002

6.18. Odwiedzajqcych obowiqzuje zakaz wchodzenia do pomieszczei technologicznych - magazyny,

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

dla pacjent6w.

6.19. Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie nagrafi oraz wykonanych zdjqi. A w tym zdjqi
pacjent6w, personelu, aparatury medycznej, monitorujqcej iaparatury podglqdowej.

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

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

6.22.Zabrania przynoszenia na oddzial kwiat6w ciqtych lub doniczkowych.

6.23, Osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do przestrzegania zasad przechowywania przyniesionej 2ywno6ci

df a pacjenta zgodnie z lnformatorem pt. ,,Przechowywonie 2ywnoici w lodfwce na oddziale

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego" oraz osoby odwiedzajqce mogq korzystad z kuchenki

oddziafowej w celu podgrzania posifku.

6.24. Korzystanie przez pacjent6w /osoby odwiedzajqce z telefon6w kom6rkowych nie powinno stwarza6

uciq2liwoSci dla innych pacjent6w. W sali pooperacyjnej obowiqzuje zakaz korzystania z telefon6w
kom6rkowych, ze wzglqdu na ich potencjalny wptyw na aparature monitorujqcq.

VII. PRZYNOSZENIE I PRZECHOWYWANIE 2YWruOSCI NA ODDZIALE.

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

7.2. Pacjent ma mo2liwo56 korzystania z pomieszczenia wydzielonego do dziafari zwiqzanych

z przygotowaniem swoich positk6w (tzw. kuchenki oddzialowej) oraz dostqpnych tam urzqdzefi
gospodarstwa domowego (m.in. czajnik, kuchenka mikrofalowa, lod6wka itp.).

7.3. Pielqgniarka informuje o zasadach przechowywania 2ywnoici na oddziale i lod6wce og6lnodostqpnej na

oddziale.

7.4.Zywno(;iw lod6wkach przechowuje siq zgodnie z opracowanymizasadami przechowywania 2ywnodciw
UCK, kt6re zostaly opisane w Informatorze dla pacjenta ,,Przechowywonie 2ywnoici w lod6wce na
oddziale Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego". Zasady te sq umieszczone na ,,Tablicy informocyjnej
dla pociento" oraz w miejscach widocznych w pomieszczeniach przygotowywania posifk6w (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 skonsultowa6 takie
dzialanie z pielqgniarkq lub lekarzem.

VIII. WYPIS Z KLINIKI

8.1. ,,Karty informacyjne z leczenia szpitalnego" zwiqzane z pobytem pacjenta w oddziale wydawane sq

w sekretariacie Kliniki, w dni powszednie w godzinach 1-3:00 - 14:30.
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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 zqdanie zobowiqzany jest do zto2enia 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,

,,Karto lnformocyjna z leczenia szpitolnego" pozostaje w dokumentacji UCK, kt6ra nastqpnie zostaje
przekazana do Sekcji Dokumentacji- Dziafu Koordynacji Opieki Medycznej w celu jej zarchiwizowania.

8.4. Pacjent ubezpieczony ma prawo do darmowego transportu sanitarnego, gdy istniejq wskazania do jego
zastosowania. Ka2dorazowo o konieczno6ci korzystania z transportu sanitarnego decyduje lekarz
leczqcy w porozumieniu z Ordynatorem.

8.5. Pacjentowi w dniu wypisu wydawane sq dokumenty zwiqzane z pobytem w UCK oraz zwiqzane
z realizaciq dalszej opieki medycznej, do kt6rych mo2emy zaliczy( m.in.: Skierowania do poradni,
recepty oraz inne dokumenty potrzebne dla zachowania ciqglo6ci opieki, oraz dokumentacja wlasna
pacjenta przekazana w dniu przyjqcia, Dokumenty te wydaje lekarz prowadzqcy lub wypisujqcy pacjenta
z oddziatu w godzinach 13:00-L4:30.

8.6. Pacjentowi w dniu wypisu wydawane sq dokumenty zwiqzane z realizowanq opiekq pielqgniarskq
podczas pobytu w UCK. Przygotowanie do wypisu pacjenta w zakresie pielqgniarskim obejmuje:
a) przygotowanie wskaz6wek pielqgniarskich ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem zaleceri odnojnie:

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

pielqgnacyjnymi,

c) pacjent otrzymuje wskaz6wki pielqgniarskie w firmie pisemnej,

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

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

8.8. 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 opiekuficzo-
leczniczej lub hospicjum), w kt6rej um6wiono miejsce dla pacjenta, UCK mo2e obciq2yi pacjenta bqdl
rodzinq,(osoby, na kt6rych ciq2y ustawowy obowiqzek alimentacyjny) kosztami dalszej hospitalizacji.
Cennik osobodni poszczeg6lnych Klinik dostqpny jest w Dziale Controllingu i Analiz Strategicznych UCK.

8.9' lstnieje mo2liwo66 otrzymania kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z zasadami przyjqtymi w UCK
(m.in. procedury PZ-06,,Orgonizacja i dzialania zakladowej sklodnicy akt").

8.10' W przypadku zgonu pacjenta Karta Zgonu pozostanie do odebrania w sekretariacie oddziatu,
w kt6rym zmarl pacjent. Sekretariat wydaje Kartq Zgonu osobie upowa2nionej lub osobom bliskim w dni
powszednie w godzinach 8.30 - 14.00.
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8.11. Celem odbioru zwlok wymagane jest skontaktowanie z Laboratorium Patomorfologii Klinicznej pod
numerem telefonu 58 349 37 75,w godzinach 7:00-13:00, w dnipowszednie.

8.12' Decy4a o odstqpieniu od sekcji zwfok mo2e byi podjqta jedynie wtedy, gdy przebieg kliniczny
hospita lizacj i dosta rcza jednoznacznych i nformacj i o przyczynie zgon u.

8.13' Decyzjq o odstqpieniu od sekcji zwfok podejmuje Dyrektor ds. Lecznictwa Lekarz Naczelny na wniosek
Ordynatora Oddzialu lub osoby przez niego upowa2nionej,

IX. INFORMACJE OG6LNE

9.1. W UCK, dla ciqgtej poprawy jakodci uslug medycznych, przeprowadzane sq regularnie badania satysfakcji
pacjent6w przy pomocy dobrowolnej, anonimowej ankiety, kt6ra mo2e byd przekazywana bezpodrednio
pacjentowi, drogq elektronicznq lub pocztowq po zakoficzeniu hospitalizacji.

f nformacja: Ankiety sq dostqpne w punkcie pielqgniarskim.

9.2. Ka2dy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziatu wjr6d pacjent6w
i ich rodzin zgodnie z Misjq ucK ,,Efelctywnie leczqc, dobrze uczy6 i sluiyt nduce".

9.3. Personel oddzialu jest zobowiqzany do przestrzegania re2imu sanitarnego zgodnie
z obowiqzujqcymi w UCK procedurami, standardami i instrukcjami wdro2onego Zintegrowanego
Systemu Tarzqdzania.

9'4. Za wykonanie czynno5ci wynikajqcych ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiqzk6w
odpowiada osobiScie kazdy pracownik zatrudniony w oddziale.

ZAL{CZNtKt:
Zalqcznik nr 1 do Regulaminu ,,Plan sytuacyjny Kliniki Ortopedii Traumatologii Narzqdu Ruchu
i Chirurgii Rqki z umiejscowieniem m.in. gobinetu zabiegowego, lekorskiego, dyiurki pietqgniarskiej,
przechowywania Prqw Paciento w wersji petnej oraz skr6conej, tac reonimacyjnych, defibrylatora,
go!nic".
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