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ZASADY ORGAN IZACYJN E FU N KCJONOWANIA

KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

,,REGULAMIN KLINIKI"

l. CharakterystykaOddziafu

1"1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest kom6rkq procesu gf6wnego (leczniczo-profilaktycznego)
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdadsku. W sktad Kliniki wchodzi Oddzial Intensywnej Terapii (OlT),
Odzial Intensywnej Terapii dla Dzieci (OITD), Oddzial Anestezjologii, poradnia Anestezjologiczna

1'2. Klinika Anestezjologii i Intensywnej rerapiiwykonuje kontrakt z NFZ.

1.3. Do zadaf Kliniki Anestezjologii i lntensywnej Terapii nale2y w szczeg6lnoSci:
- ocena przedoperacyjna stanu zdrowia z okreSleniem stopnia ryzyka znieczulenia
- przygotowanie pacjenta (diagnostyczne i lecznicze) do operacji i wybranej metody znieczulenia, z

uwzglqdnieniem rodzaju zabiegu, cho16b wsp6tistniejqcych, stosowanej farmakoterapii
- znieczulenie wybranq odpowiednio dla okre3lonego pacjenta metodq z mo2liwo6ciq stosowania

wszystkich metod anestezji, przy uiyciu najnowoczeSniejszej aparatury do znieczulenia i monitorowania
stanu pacjenta

- nadz6r w bezpo5rednim okresie pooperacyjnym
- prowadzenie intensywnej diagnostyki i terapii pacjent6w w stanach bezpoSredniego zagrozenia 2ycia
- dziatania resuscytacyjne w ostrych stanach zagro2enia 2ycia

- udzial w leczeniu ciq2ko chorych pacjent6w we wszystkich jednostkach Szpitala, szczeg6lnie
w zakresie konsultacji specjalistycznych

- ocena wydolnoSci oddechowej i udra2nianie d169 oddechowych
- udzial w terapii ostrych stan6w zagro2enia 2ycia - wstrzqs, stan astmatyczny, obrzqk pluc, zaburzenia

SwiadomoSci, stany drgawkowe, zaburzenia rytmu serca
- zabezpieczenie dostqpu do ukfadu 2ylnego - wklucie centralne
- terapia b6lu ostrego w okresie pooperacyjnym i przewlekfych zespot6w b6lowych.

1.4. Pacjentami Oddziafu Intensywnej Terapii sq osoby dorosfe a Oddzialu Intensywnej Terapii dla Dzieci osoby
do maksymalnie 18 roku 2ycia.

1.5. Naoddzialeznajdujqsiq:16stanowisknaOlToraz stanowiskanaOlTD.4stanowiskasqizolowane.

1.6. Plany sytuacyjne oddzial6w z umiejscowieniem m.in. gabinetu zabiegowego, lekarskiego, dyzurki
pielqgniarskiej, przechowywania Praw Pacjenta w wersji pefnej oraz skr6conej, tac reanimacyjnych,
defibrylatora, ga6nic, stanowi ZalqcznikNr 1 do Regulaminu.

t.7. Pracq cafego zespotu lekarskiego kieruje ordynator oddzialu (dane osobowe wraz z numerem telefonu
kontaktowego znajdujq siqw zalqczniku nr 70,,Done osobowe i kontdktowe KAilT" do procedury pz-KAilT-L7
DzialalnoS6 Kliniki Anestezjologii i lntensywnej Terapii.)

1.8. Ordynatorowi Oddziatu podlega takze personel administracyjny (m.in. sekretarki medyczne)w KAilT.
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1.9. Pracq personelu pielqgniarskiego organizuje i nadzoruje Pielqgniarka Oddzialowa (dane osobowe wraz z
numerem telefonu kontaktowego znajdujq sig w zalqczniku nr 70 ,,Done osobowe i kontaktowe KA1IT', do
procedury PZ-KAilT-07 Dzialalnoii Kliniki Anestezjologii i tntensywnej Teropii.)

1.10. Pielqgniarka Oddzialowa nadzoruje pracq firm zewnqtrznych w KAllT, kt6ra mo2e dotyczyi m.in.
sprzqtania, 2ywienia i transportu wewnqtrznego pacjent6w do innych kom6rek organizacyjnych UCK.

1.11. Wa2ne dane kontaktowe dotyczqce KAiIT zawiera zalqcznik nr 70 ,,Done osobowe i kontaktowe KAilT,, do
procedury PZ-KA||T'0L DzialalnoS( Kliniki Anestezjologii i lntensywnej Terapii.

ll, Przyjqcie pacjenta na Oddziat.

2,,l.Zasady przyjqcia pacjenta na Oddzial.

O kwalifikacji przyjqi na Oddzial (dotyczy OIT i OITD) decyduje specjalista w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii w porozumieniu z Ordynatorem Oddziatu. Kwalifikacja odbywa siq w oparciu o kryteria
pnzyjqcia pacjent6w do Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra
Zrlrowia z grudnia 2016 - ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWTA z dnia 16 grudnia 2016r. W sprawie
standard6w postqpowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiot6w
wykonujqcych dzialalnoSi leczniczq z polniejsza zmianq. (szczeg6lowe informacje zawarte w Zal, Nr 6 ,,Wykaz
dakument6w zwiqzanych" do procedury pZ-KAilT-|t)Zgodnie z $ 3. -,,Kwalifikacja pacjent6w do oddzial6w
attestezjologii i intensywnej terapii w szpitalach odbywa siq zgodnie z aktualnymi Wytycznymi polskiego

Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii okreSlajqcymi spos6b kwalifikacji oraz kryteria przyjqcia
pacjent6w do oddziaf6w anestezjologii i intensywnej terapii." (szczeg6lowe informacje zowarte w Zal. Nr 6
,,lll/y ka z d oku m e nt6w zw i qza ny ch', d o pro ce d u ry p Z-KA\ lT-0 I )

2'2. Pacjent po przyjqciu na oddziat zostaje poddany diagnostyce i leczeniu, w zakresie wynikajqcym z jego stanu
i priorytetu, ustalonemu w procesie kwalifikacjido przyiqcia do oddziatu.

2.3. Rzeczy niezbqdne pacjentowi w trakcie leczenia w KAiIT :

a) przybory toaletowe - mydto, szampon, dezodorant, grzebiefi, chusteczki higieniczne nawil2ane, balsam
nawil2ajqcy; dla mg2czyzn dodatkowo - maszynkijednorazowe do golenia i pianka do golenia

b) przyjmowane lekiw oryginalnych opakowaniach, wraz z ulotkq.

2.4. W czasie pobytu na Oddziale zabrania siq pacjentom posiadania bi2uterii. Szpital nie ponosi
odpowiedzialnoici za rzeczy wartoSciowe pacjenta, kt6re nie zostaly przekazane do depozytu.

2.5. Warto6ciowe przedmioty pacjenta przyjmowanego na Oddzial muszE zostai przekazane do depozytu przez
perrsonel oddziafu, z kt6rego pacjent jest przyjmowany.

2.6.2e wzglqdu na specyfikq oddzialu intensywnej terapii nie przewiduje siq u2ywa nia przez pacjent6w sprzqt6w
e lektro n icznych a n i te lefo n6w i urzqdzen bezprzewodowych,
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lll. Pobyt na Oddziale. Odwiedziny.

3.1. W zwiqzku z rozkladem czasu pracy na Oddziale ustalone zostaly odwiedziny
w godzinach wyszczeg6lnionych w Harmonogramie pracy w zakresie leczenia i pielqgnowania pacjent6w
w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii- otr i otrD ( czes6 V. pkt 5.1 )

3,2. Ze wzglqdu na specyfikq Oddzialu oraz stan pozostalych pacjent6w, leczonych na Oddziale, dopuszcza siq
odwiedziny jedynie najblizszej rodziny i opiekuna faktycznego.

U jednego pacjenta mogq przebywai nie wiqcej ni2 2 osoby jednocze6nie. Odstqpstwa od powy2szego ustalenia
tylko za zgodq ordynatora lub, w czasie dyzuru, za zgodqlekarza nadzorujqcego pracq Oddziatu.

3.3. 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
oddzialu, godziny odwiedzin oraz czas udzielania informacji mogq zostai ograniczone lub rozszerzone.

3,'4. Dyrektor Szpitala lub upowa2niony przez niego lekarz mo2e ograniczyi odwiedziny u pacjent6w
w przypadku wystqpienia zagro2enia epidemicznego lub ze wzglqdu na bezpieczefistwo zdrowotne pacjent6w,
jak r6wnie2 ze wzglqdu na mo2liwoSciorganizacyjne oddziatu.

3,5. W sytuacji wystqpienia konieczno5ci izolacji pacjenta ze wzglqd6w epidemiologicznych, odwiedziny mogq
odbywa6 siq jedynie za zgodq lekarza lub pielqgniarki po przeprowadzeniu udokumentowanego w historii
choroby pacjenta (w czq6ci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniem osoby przeszkolonej) instrukta2u
dr:tyczqcego postqpowania z izolowanym pacjentem.

3.6. Nie dopuszcza siq odwiedzin pacjent6w hospitalizowanych na Oddziale przez dzieci. W wyjqtkowych
sytuacjach za zgoda Ordynatora lub lekarza nadzorujqcego prace Oddziatu w godzinach dy2urowych mozliwe sq

odwiedziny os6b niepelnoletnich.

3.7. fnformacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upowa2nionej przez pacjenta udziela, lekarz kierujqcy
oddziatem lub lekarz prowadzqcy, lub w czasie dy2uru, lekarz dy2urny. Informacje udzielane sq w czasie pory
odwiedzin. Nie udziela siq informac ji przez telefon.

3.7.1.Wyjqtek stanowi sytuacja nagtego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub Smieri pacjenta, kiedy to lekarz
kontaktuje siq telefonicznie z osobq uprzednio wskazanq przez pacjenta

3.8. Udzial czfonka rodziny lub innej wskazanej przez pacjenta osoby w procesie opieki jest dopuszczatny
wyiqcznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddzialu i za jego zgodq oraz
udokumentowanym w historii choroby pacjenta (w czqSci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniem osoby
przeszko lo nej) i nstru kta 2em f rozmowq ed u kacyjnq.

3'9. Ka2dy pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W razie potrzeby mo2liwe jest tak2e wezwanie
duszpasterza na pro5bq rodziny pacjenta, za po5rednictwem pielqgniarki. Numery kontaktowe do duszpasterzy
znajdujq siq na ,,Toblicy informacyjnej KAitT" w kaidym oddziale.

3.10. Ka2dy pacjent ma prawo do opieki psychologicznej. W razie potrzeby lekarz leczqcy decyduje o konsultacji
psychologa.
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3.11. W UCK, dla ciqgfej poprawy jako6ci uslug medycznych, przeprowadzane sE regularnie badania satysfakcji
pacjent6w przy pomocy dobrowolnej, anonimowej ankiety, kt6ra mo2e byi przekazywana bezpoSrednio
pacjentowi, drogq elektronicznq lub pocztowq po zakoriczeniu hospitalizacji.

3.12. Skargi i wnioski w odniesieniu do Oddzialu jak i os6b odpowiedzialnych na poziomie UCK nale2y skladai
zgodnie z zasadami procedury PS-04,,Skargi i wnioski" lub Dyrekcji UCK (budynek nr 9) lub droga elektronicznq
na adres: info(ouck.gda.pllub Rzecznika Praw Pacjenta (Warszawa, ul. Mlynarska46,www.bpp.qov.pl\.

3.13. W razie zaistnienia sytuacji dotyczqcej problem6w natury etycznej mo2na zwroci( siq o pomoc w ich
rozwiqzaniu do funkcjonujqcego w Szpitalu Zespotu ds. Etyki. Wnioski na pi6mie nale2y sktadai w sekretariacie
Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespofu ds. Etyki lub przez kontakt e-mail: etvko@uck.oda.pl

lV. Obowiqzki pacjenta i odwiedzajqcych.

Drrtyczy pacjenta poddawanego znieczuleniu

4.1. Pacjent jest zobowiqzany udzielai, w trakcie wizyty przed znieczuleniem, pelnej i prawdziwej informacji o
swoim stanie zdrowia. UCK nie ponosi odpowiedzialno6ci za szkody wynikle z zatajenia bqdZ udzielenia
nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczEcych zdrowia pacjenta.

Dotyczy Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4.2. Ze wzglqd6w epidemiologicznych ustala siq obowiqzek pozostawiania odzie2y wierzchniej
w o96lnodostqpnej szatni, zlokalizowanej na poziomie ,,0". W przypadku, gdy szatnia jest nieczynna, odzie2 musi
zcrstai pozostawiona przed salq chorych. PersonelOddzialu nie odpowiadazarzeczy pozostawione bez nadzoru.

4.3. Osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do poruszania siq wylqcznie w obrqbie ograniczonej (informacji udziela
personel Oddzialu) czqSci korytarza oddzialu oraz sali chorych.

4.4. Po zakodczeniu godzin odwiedzin, odwiedzajqcy zobowiqzani sq opuScii Oddzial. Nie przewiduje siq
oczekiwania na kolejne godziny odwiedzin na terenie Oddzialu.

4.5. O chqci uzyskania informacji o stanie pacjenta, osoba upowa2niona do uzyskiwania informacji informuje
pielqgniarkq, kt6ra nastQpnie powiadamia o tym fakcie lekarza.

4.6. Odwiedzajqcy powinni odnosii siq 2yczliwie i kulturalnie do innych pacjent6w
i personelu szpitala oraz uszanowai prywatnoSi innych pacjent6w oddziatu.

4.7. Zabrania siq osobom odwiedzajqcym manipulowania przy aparaturze i urzqdzeniach medycznych,
elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

4.8.Zabrania siq osobom odwiedzajqcym samodzielnego sterowania f62kiem automatycznym.

4.9.Zabrania siq osobom odwiedzaiqcym siadania na 162kach szpitalnych.

4.10. Odwiedzaiqcy sq zobowiqzani do przestrzegania na terenie Szpitala zakazu palenia wyrob6w tytoniowych,
spozywania napoj6w alkoholowych, u2ywania narkotyk6w, 6rodk6w odurzajqcych - pod rygorem sankcji
przewidzianych przepisami prawa.
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4,11. w sali chorych obowiqzuje zakaz korzystania z telefon6w kom6rkowych.

4'12. osoby z infekcjami dr6g oddechowych lub jakqkolwiek chorobq zaka|nq nie powinny odwiedzai pacjenta
w Szpitalu.

4,t3.Zabrania siq przyprowadzania zwierzqt na teren Szpitala.

4.t4.Ze wzglqd6w epidemiologicznych zabrania siq przynoszenia na Oddziat kwiat6w ciqtych lub doniczkowych.

4"15.Osoby bqdqce pod wplywem substancjiodurzajqcych nie zostanE wpuszczone na oddziat.

4'16. W razie zaistnienia zaki6cenia porzqdku bqd2 zagrozenia bezpieczedstwa zdrowotnego lub osobistego
pacjenta lub personelu szpitala pracownik szpitala ma prawo wezwai ochronq bqd2 policjq. Jako przejaw agresji
traktuje siq przemoc fizycznq i stownq. Przypomina siq, ze personel szpitala jest podmiotem korzystajqcym z

ochrony prawnej przewidzia nej d la funkcjona riusza publicznego.

V. Harmonogram pracy w KA|IT

godz. 5'30 - 9.30 - pobieranie materialu do badari, toaleta pacjent6w, zmiana bielizny,
godz. 9.30-11.00 - obch6d lekarski

godz. L2.00-L3.00 i 17-18.00 - odwiedziny, udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjent6w OIT
godz' 12.30 - 1'4.30 i 15.30-17.30 - odwiedziny, udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjent6w OITD
godz. L4.45 -15.00 - przekazywanie informacji o stanie pacjent6w lekarzowi dy2urnemu,
godz. 19,30-21..00 - obch6d wieczorny.
godz. catq dobq - konsultacje, wykonywanie zleceri, zabiegi, rehabilitacja
godz' 07:00-O7:15 oraz L9:00-19:15 - przekazywanie informacji na temat pacjent6w miqdzy zespolem
pielqgniarskim zdajqcym i obejmujqcym pracq.

Ze wzglqdu na specyfikq oddziafu, harmonogram moie w kaidej chwili ulec zmianie.
Lerkarz jest obecny na OIT i OITD przez 24 godziny.

5.2.1' Sale operacyjne - znieczulenia wg codziennego rozpisu planowanych operacji. Znieczulenia do zabieg6w
w trybie innym ni2 planowe - w zale2no6ci od potrzeb (catodobowo).

5.2.2. Pacjent do planowego zabiegu operacyjnego mo2e byi skonsultowany w poradni Anestezjologicznej.
Telrmin ustala personel kom6rki organizacyjnej UCK, w kt6rej pacjent ma byi planowo hospitalizowany. Wizyta
anestezjologiczna odbywa siq po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu przez lekarza macierzystej kom6rki
organizacyjnej.

5.2.3. Anestezjolog przyjmuje w PoradniAnestezjologicznej Zgodnie z ustalonym harmonogramem.
5.2.4. Przedoperacyjna wizyta anestezjologa odbywa siQ w dniu poprzedzajqcym operacjq zgodnie z
przedstawionym ha rmonogra mem.

i lntensvwneiTerapii - OIT i O|TD:

i lntensvwnei Terapii - Oddziat Anesteziolosii
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ZAI{CZNtKt:

Zalqcznik nr 1do Regulaminu

Pfan sytuacyjny Oddzialu z umiejscowieniem mJn. gabinetu zabiegowego, lekorskiego, dyiurki pielqgniarskiej,
przechowywonio Praw Pacjento w wersji pelnej oroz skrdconej, toc reonimacyjnych, defibrylatoro, gainic.
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