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ZASADY ORGAN IZACYJN E FUNKCJONOWANIA

KLINIKI POIOzNICTWA

,,REGULAMIN KLINIKI"

rlPZ-KP-01/Z0slEOOZ

1. CHARAKTERYSTYKA KTINIKI POT.OZNICTWA

Klinika Pofo2nictwa jest kom6rkq procesu gl6wnego (leczniczo-profilaktycznego) Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego w Gdadsku. MieSci siq na lV piqtrze budynku Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdarisku przy
ulicy Smoluchowskiego 17. W sktad Kliniki wchodzq oddzialy: lzba Przyjqt. Oddziat Patologii Ciq2y, Trakt
Porodowy, Oddziaf Pofo2nictwa Aseptycznego, Odzial Poto2nictwa lzolacyjnego, Poradnia Patologii Ciq2y,
Pracownia USG, Szkota Rodzenia.

1.1. Oddzial Patologii Ciqiy wykonuje kontrakt z NFZ w zakresie nastqpujqcych procedur:

a) Patologiiciqzy lub plodu- diagnostyka i leczenie

b) Ciq2ka patologia ciq2y- diagnostyka rozszerzona i leczenie kompleksowe
c) Ciq2ka patologia ptodu- diagnostyka i leczenie

1'.1'.1'. Takres dzialania: pelna i kompleksowa opieka przedporodowa, diagnostyczna oraz lecznicza w zakresie
patologii ciAzy.

I.L2. Oddzial zajmuje siq leczeniem chor6b; obrzqk, bialkomocz i nadci5nienie tqtnicze podczas ciq2y oraz
inne zaburzenia u ciq2arnej zwiqzane gt6wnie zciq2q. Odziaf prowadzite2 opiekq prenatalnq nad pfodem

oraz inne stany polo2nicze, niesklasyfikowane, a wymagajqce opieki lekarskiej i potozniczej oraz

diagnostykq prenatalnq nieinwazyjnq i inwazyjnq.

1.L.3. Pacjentami Oddzialu Patologii Ciq2y sq kobiety ciq2arne.

1.1-.4. Oddzial Patologii Ciq2y liczy 20 loiek, w tym 4 sale po 1 t62ku, l" sala intensywnego nadzoru -2-lolkowa,
7 sal - 2-t62kowych. Ka2da z wymienionych sal posiada wfasnq toaletq i prysznic dla pacjentek.

1.1.5. Poradnie oraz inne specjalistyczne pomieszczenia wsp6tdziatajqce z danymi oddziafami Kliniki.

L.2. Sala porodowa wykonuje kontrakt z NFZ w zakresie nastqpujqcych procedur medycznych:

a) Por6d fizjologiczny

b) Por6d przedwczesny

c) Po16d ciq2y wielopfodowej

d) Por6d zabiegowy

L.2.t. Zakres dziafania: petna i kompleksowa opieka okoloporodowa, diagnostyczna oraz lecznicza w zakresie

toczEcego siq porodu iwczesnego potogu.

I.2.2. Sala porodowa zajmuje siq opiekq nad pacjentkq rodzqcq w okresie okotoporodowym i porodem,
a w tym powiktaniami podczas porodu i czynnoSci porodowych zwiqzanych z porodem.

L.2.3. Pacjentami dali Porodowej sq kobiety ciq2arne i rodzqce. Podczas porodu pacjentce zapewnia siq

mo2liwo6i towarzyszenia jednej osoby bliskiej. Pacjentka musi wyrazii zgodq na obecnoSi tej osoby.
Informacja: Osobq towarzyszqcq podczos porodu nie musi byt osobo spokrewniona.
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L 2.4. Sala Porodowa posiada szeSi jednoosobowych sal porodowych dla rodzqcych, wyposa2onych w t62ko

porodowe oraz stanowisko do resuscytacji noworodka, L salq dwuf62kowq dla polo2nic do wczesnego

nadzoru w pologu, 4 l62kowq salq wzmozonego nadzoru z mo2liwo6ciq pelnego monitorowania
pacjentek i stanowiskiem do pielqgnacji noworodk6w. Ka2da zwymienionych sal posiada wlasnq toaletq
i prysznic.

1,2.5. W obrqbie Sali Porodowej znajduje siq Blok Operacyjny z2lo2kowqSalq Wybudzed dla pacjentek po

wykonaniu procedur zabiegowych m.in. ciqcia cesarskiego.

1.3. Pofoinictwo Aseptyczne wykonuje kontrakt z NFZ w zakresie nastqpujacych procedur medycznych: pol6g

1.3.1. Zakres dziafania: petna i kompleksowa opieka poporodowa, diagnostyczna oraz lecznicza w zakresie
porogu.

L.3.2. Odziat Poto2nictwa Aseptycznego zajmuje siq opiekq w okresie potogu fizjologicznego oraz leczeniem
powiklaf wystqpujqcych w pologu.

1.3.3. Pacjentami Poloznictwa Aseptycznego sq kobiety po porodzie drogami natury i przebytym zabiegu ciqcia

cesarskiego. Na salach 1--osobowych mogq przebywai pacjentki wymagajqce izolacji z powodu chor6b
infekcyjnych, je2eli nie ma dla nich miejsca na Oddziale lzolacyjnym.

1.3.4. Oddzial Polo2nictwa Aseptycznego liczy 38 f62ek. W tym 15 sal 2-osobowych, 2 sale 1-t62kowe,

L sala 2-osobowa dla matek bez dzieci, 2 izolatki ze 6luzq,l- sala wzmo2onego nadzoru 2-l62kowa. Ka2da

z wymienionych sal posiada wlasnq toaletq i prysznic.

1,4. Poloinictwo lzolacyjne wykonuje kontrakt z NFZ w zakresie nastqpujqcych procedur: ciEia, por6d i pol6g
powiklany infekcjq; poronienie samoistne oraz indukowane zgodnie z Ustawq; ciq|a por6d i pot6g
powiklany chorobami zakaZnymi i paso2ytniczymi matki oraz innq patologiq ciq2y; diagnostyka prenatalna
nieinwazyjna i inwazyjna; inne stany niesklasyfikowane gdzie indziej; zabiegi ginekologiczne

z wyjqtkiem ginekologii on kologicznej.

1-.4.1. Takres dzialania: pelna i kompleksowa opieka okoloporodowa, diagnostyczna oraz lecznicza w zakresie
potogu, poronienia i innych powikla6 we wczesne jciq2y.

1.4.2. Polo2nictwo lzolacyjne zajmuje siq leczeniem chor6b takich jak: ciq2a zakodczona poronieniem,
zaka2enia w pologu, choroby zaka2ne i paso2ytnicze u matki, inne choroby
u ciqzarnej rodzqcej i poloznicy, inne choroby matki zwiqzane z wczesnE ciq2q, porodem i pologiem,
diagnostyka i terapia prenatalna, choroby ginekologiczne z wyjqtkiem ginekologii onkologicznej.

1.4.3. Pacjentami Polo2nictwa lzolacyjnego sq kobiety u kt6rych wystqpily schorzenia wg pkt. 1.4.2.

L.4.4. Polo2nictwo lzolacyjne liczy 10 lo2ek. W sklad wchodzi 1 Sala Porodowa wyposa2ona w t62ko
porodowe, stanowisko do resuscytacji noworodka, 3 sale 2-l62kowe, 1 sala 1-t62kowa, l- sala

wzmo2onego nadzoru 1-t62kowa. Ka2da z sal posiada prysznic i toaletq.

1'5. DziafalnoSd organizacyjna w strukturach Kliniki Pofoinictwa oraz dostqpno66 pomieszczefi dla
pacjent6w.

L.5.1. Pracq calego zespolu lekarskiego i pofo2nych kieruje Ordynator Kliniki Polo2nictwa.
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1.5.2. Ordynator wyznacza lekarzy nadzorujqcych pracq poszczeg6lnych oddzial6w i poradni Kliniki

Polo2nictwa. Dane osobowe personelu wraz z numerami telefon6w kontaktowych znajdujq siq

w Zalqczniku Nr 70 ,,Done osobowe i kontaktowe Klinki Poloinictwa" z procedury PZ-KP-07

,,Dziololnoi6 Kliniki Poloinictws" oraz sq umieszczone na ,,Tablicy informacyjnejdla pacjenta".

1.5.3. Pracq polo2nych i pielqgniarek oraz innego personelu zaanga2owanego w proces opieki nad pacjentkq

organizuje i nadzoruje Poloina Oddziatowa. Poto2na Oddzialowa w ka2dym oddziale Kliniki i Traktu

Porodowego wyznacza pielqgniarki koordynujqce pracq zespolu na danym oddziale. Dane osobowe
zespolu dla poszczeg6lnych oddzialdw wraz z numerami telefon6w kontaktowych znajdujq siq

w Zolgczniku Nr 70 ,,Done osobowe i kontqktowe Klinki Poloinictwo" z procedury PZ-KP-AI

,,Dzialalnofli Kliniki Poloinictwa".

1.5.4. Poto2na/y koordynujqca/y pracq danego Oddzialu/Traktu Porodowego sprawuje nadz6r nad pracq

transportu wewnqtrznego pacjent6w do innych kom6rek organizacyjnych UCK przez personel firm
zewnQtrznych, zwiqzanych umowq z UCK w zakresie sprzqtania, 2ywienia i transportu wewnqtrznego
pacjent6w do innych kom6rek organizacyjnych UCK.

1.5.5. Lekarz nadzorujqcy pracq ka2dego z oddzial6w wsp6lpracuje z personelem medycznym innych kom6rek
organizacyjnych UCK, personelem administracyjnym sekretariatu Kliniki Polo2nictwa oraz psychologami,

reha bilita nta mi, kt6rzy sq niezbqd ni podczas hospitalizacji pacjenta.

1.5.6. Ka2dej pacjentce zapewnia siq opiekq psychologicznq realizowanE przez Zesp6t Samodzielnych

Psycholog6w w UCK.

1,5.7. W obrqbie ka2dego oddzialu znajdujq siq :

a) sale chorych, pokoje odwiedzin i ,,strefi7 rodzica",

b) gabinety zabiegowe, gabinety lekarskie, dy2urki polo2nych, gabinety diagnostyczne m.in. USG oraz

inne niezbqdne pomieszczenia do realizacji Swiadczefr pacjentce w okresie okofoporodowym
i pologu,

a, kt6re zostaty przestawione na planie sytuacyjnym w Zafqczniku Nr 1 do niniejszego dokumentu.

Informacia: Na ,,Planie sytuacyjnym" zostoly naniesione miejsca z dostqpem do tacy reonimacyjnej,
toblicy informacyjnej, defibrylatoro, goinic.

1.5.8. Pofo2na/y koordynujqca/y, a w razie jej nieobecno5ci pofo2na dy2urna, dysponuje depozytem, w kt6rym
mo2na przechowywa( rzeczy wartoSciowe. Szczeg6fowe zasady depozytu zostaly spisane w procedurze

PZ-05 ,,Depozyt".

2. PRZYJECIE PACJENTK| DO KUNtKt POI.O2N|CTWA - ZASADY.

2.I.t. Pacientki zgfaszajq siq do lzby Przyjqi Ginekologiczno-Polo2niczej znajdujqcej siq na parterze budynku

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) przy ul. SmoluchowskiegolT w systemie 24h/dobe.

2.L.2. Pacjentki sq przyjmowane:

a) bez skierowania w zwiqzku z porodem lub dolegliwoSciami wystqpujqcymi w okresie
okoloporodowym
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b) ze skierowaniem od lekarza leczqcego dla realizacji wykonania procedury medycznej lub z powodu

dolegliwo5ci okofoporodowych

Informacid: Wszystkie przyjqcia do oddzial6w sq nagle lub planowone zgodnie z terminem
przewidywanego rozwiqzonia zopisanego w ,,Kercie przebiegu ciqiy".

2.1.3. Lista niezbqdnych dokument6w potrzebnych do przyjqcia do Kliniki i rzeczy niezbqdnych - Dane

informacyjne zamieszczone zostaly w,,INFORMATORZE DLA PACJENTA" w zaktadce porody dostqpnej
na stronie www.uck.pl, kt6rych zakres zostat ustalony w zolqczniku nr 22 ,,lnformacja - Porody"
procedury PZ-KP-07,,Dzialalnoii Kliniki Poloinictwa". Informacja jest r6wnie2 dostqpna na ,,Tablicy
informacyjnej dlo pacjent6w".

2,1.4. Pacient po przyjqciu do Kliniki Polo2nictwa jest informowany i zapoznawany przez polo2nq/pielqgniarkq

z nastqpujqcymi elementami:

a) z topografiq oddziafu (czyli gdzie co siq znajduje),

b) z ,,Zasadami organizacyjnymifunkcjonowania Kliniki pofo2nictwa - Regulaminem Kliniki",
c) o 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",

e) jest informowany o mozliwoSci zapoznania siq z dokumentami indywidualnie (dokumenty

dostqpne w Pun kcie Pielqgnia rskim/Polo2nych),

f) jest informowany o zasadach depozytu w oddziale, w tym o warto6ciowych przedmiotach
pacjenta, kt6re muszq zostai przekazane do depozytu,

g) o zasadach u2ywania sprzqt6w elektronicznych, telefonow i urzEdzef bezprzewodowych oraz
o zasadach ich przechowywania w oddziale,

h) jest informowany o zasadach segregacji odpad6w * odrqbna kolorystyka koszy do segregowania

oraz miejscem sktadowania zu2ytych baterii,
i) zasadami przynoszenia i przechowywania 2ywno6ci,
j) zasadami funkcjonowania wyposa2enia i sprzqt6w dostqpnych do u2ytku przez pacjenta podczas

pobytu w Oddziale lub Trakcie Porodowym (np. pokazanie funkcjonalno6ci t62ka, przycisk6w

alarmowych wzywania pomocy, wfqczania i wylqczania Swiatta oraz zasfaniania rolet itp.)

2.1.5. Polo2na/Pielqgniarka informuje, 2e w czasie pobytu w Oddziale nie zaleca siq posiadania bi2uterii przez

pacjentkq. Szpital nie ponosi odpowiedzialno5ci za rzeczy wartoSciowe pacjenta, kt6re nie sq przekazane

do depozytu zgodnie z procedurq PZ-05,,Depozyt".

2.1'.6. Pacjentkq, o ile byto to mo2liwe (np. pacjentka kontaktowafa siq telefonicznie), personel informuje co
ma zabra( ze sobq do szpitala. Zakres zalecanych rzeczy, jakie pacjentka ma ze sobq zabrai to,
m.in. dokument ze zdjqciem stwierdzajqcy to2samo5i, dokumentacja medyczna dotyczqca przebiegu

ciq2y i innych przebytych cho16b, wiarygodny wynik grupy krwi, wyniki laboratoryjne i mikrobiologiczne
oraz rzeczy do wykonywania czynnoSci higieny osobistej (przybory toaletowe) wraz z odzie2q.

Informacja: Bagai pocjenta nie powinien przekraczoC rozmiar6w 60/40/30cm.

2.1'.7. Ka2dy pacjent ma prawo do opieki psychologicznej. W razie potrzeby nale2y zgiosii proSbq lub potrzebq
rozmowy z psychologiem u lekarza lub u pofo2nej oddzialu.
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2.1..8, Ka2dy pacjent ma prawo do zlo2enia skargi i/lub wniosku do UCK w odniesieniu do Oddziafu jak i os6b

od powiedzialnych na poziom ie funkcjonowa nia:

a) Kliniki Polo2nictwa - do Ordynatora Klinki lub Polo2nejOddzialowej (Sekretariat Kliniki)

b) Lekarza dy2urnego i starszej polo2nej dy2uru w danym Oddziale Kliniki (dy2urka lekarska,

dy2urka pielqgnia rska),

c) Dyrektora Naczelnego * Sekretariat Gdafsk, ul. Dqbinki 7 - budynek nr 9.

Skargi mogq byi sktadane ustnie lub pisemnie zgodnie z og6lnie przyjqtymi zasadami. Szczeg6towe

informacje z zakresu dziafalnoSci prowadzonej w zakresie skarg zostafy zapisane w procedurze PS-04

,,Skdrgi i wnioski" oraz w Informatorze dla pacjenta na stronie www.uck.pl zakladce ,,SKARGI

I WNIOSKI" oraz informocie zostoty r1wniei umieszczone na ,,Tablicy informocyjnei" w Klinice.

2.1,.9. W przypadku, gdy pacjent uzna to za stosowne, skargq mo2e zlo2yc:

a) w Pomorskim Oddziale Wojew6dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) u Rzecznika Praw Pacjenta, Warszawa, ul. Mlynarska 46, (www.bpp.gov.pl).

2.1'.10. W razie zaistnienia sytuacji dotyczqcej problem6w natury etycznej mo2na zwrocic siq o pomoc w ich

rozwiqzaniu do funkcjonujqcego w UCK Zespofu ds. Etyki. Wnioski na pi5mie nale2y skladai
w sekretariacie Dyrektora Naczelnego w kopertach zaadresowanych do Zespotu ds. Etyki lub przesylkach

odpowiednio zabezpieczonych ze wzglqdu na ochrong danych i informacji. Pacjent mo2e tez wystai
korespondencjq na ad res e-mail : etyka @uck.gda.pl

3. POBYT PACJENTA NA ODDZIALE KLINIKI POIOzNICTWA

3.1.1. Pacjent jest zobowiqzany udziela6 w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielqgniarskiego pelnej
i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialno6ci za szkody wynikle
z zatajenia bqdZ udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczqcych zdrowia
pacjenta.

3.1.2. Pacjent ma obowiqzek poinformowai lekarza prowadzqcego o przyjmowanych lekach. Leki wlasne
pacjenta powinny byd zdeponowane do apteczki oddzialowej, w opisanym opakowaniu. Stosowanie

tych lek6w w czasie pobytu w Szpitalu bezwzglqdnie wymaga zgody lekarza prowadzqcego i/lub
dy2urnego. Leki sq podawane przez polo2nq/pielqgniarkq i nie mogq byi przyjmowane samodzielnie.

3.1.3. Pacjent ma obowiqzek kazdorazowego zglaszania polo2nej/pielqgniarce zamiar opuszczenia oddzialu.
Zabrania siq wychodzenia poza teren Szpitala za wyjqtkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asy5cie
personelu Szpitala.

3.1.4. Pacjent zobowiqzany jest do noszenia opaski identyfikacyjnej. W przypadku jej zniszczenia lub zgubienia
pacjent niezwlocznie zglasza ten fakt personelowi oddzialu celem zalo2enia nowej.

3.L.5. Pacjent ma obowiqzek stosowania siq do zaleced lekarzy i poto2nych dotyczqcych procesu

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

3.1.6. Pacjent ma obowiqzek utrzymywai fad i porzqdek w miejscu pobytu oraz przestrzegai zasad higieny
osobistej.
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3,1.7. Klinika Poloznictwa zapewnia calodobowy dostqp rodziny i os6b bliskich do pacjenta hospitalizowanego
na oddzialach Kliniki Poto2nictwa m.in. Oddziale lzolacyjnym, Patologii Ciq2y,Polo2nictwa aseptycznego

iTrakcie Porodowym.

3,1.8. W zwiqzku ze specyfikq funkcjonowania ka2dego oddziatu lekarz dyzurny lub pielqgniarka koordynujqca

mo2e podjqi decyzjq o ograniczeniu odwiedzin ze wzglqdu n warunki epidemiologiczne oraz dziatalnoSi

oddzialu zwiqzanqzbie|qcq praca w zakresie leczenia i pielqgnowania pacjentdw w Klinice Polo2nictwa.

Ograniczenie to mo2e miei wymiar zmniejszenia ilo6ci jednoczasowo odwiedzajqcych pacjentkq, czasu

trwania odwiedzin (np. poproszenie osoby odwiedzajqcej o opuszczenie Sali chorych na czas

wykonywania zabiegu lub czas wykonywani obchodu lekarskiego). Ograniczenie to mo2e r6wnie2

wynikai z troski o dobro innych pacjentek hospitalizowanych w tej samej Sali chorych.

3.1.9. lnformacjio stanie zdrowia pacjentowilub osobie upowa2nionejprzez pacjenta udziela lekarz kierujqcy

oddziafem lub lekarz prowadzqcy, lub w czasie dy2uru, lekarz dy2urny. Informacje udzielane sq w czasie

pory odwiedzin. Nie udziela siq informac ji przeztelefon, chyba 2e w czasie przyjqcia zostafo to ustalone
z uwzglqdnieniem hasla do komunikacji.

Informacja: Wyjqtek stanowi sytuacja naglego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub 6mieri pacjenta,

kiedy to lekarz kontaktuje siq telefonicznie z osobq uprzednio wskazanq przez pacjenta.

3.1.10. Osoba bliska lub upowa2niona mo2e zgfosii chqi uzyskania informacji o stanie pacjenta do
polo2nej/pielqgniarki, kt6ra nastqpnie powiadamia o tym fakcie lekarza prowadzqcego pacjenta

lub nadzorujqcego pracq oddzialu lub lekarza dy2urnego.

3.1.11. Udzial cztonka rodziny lub innej wskazanej przez pacjenta osoby w procesie opiekijest dopuszczalny

wytqcznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddzialu iza jego zgodqoraz
udokumentowanym w historii choroby pacjenta (w czqSci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniem
osoby p rzeszko lo nej) i nstrukta 2em f rozmowq ed u kacyjnq.

3.1'.12. Nie dopuszcza siq obecno6ci rodziny i os6b bliskich podczas wszelkich zabieg6w w salach
operacyinych i ich otoczeniu oraz na salach zabiegowych, nawet za zgodq i na pro6bq pacjentki.

3.1.13. Zabrania siq pacjentowi oraz osobom go odwiedzajqcych manipulowania przy aparaturze
i urzqdzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

3.1'.1,4. Ka2dy pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W razie potrzeby mo2liwe jest tak2e wezwanie
duszpasterza na pro5bq rodziny pacjenta, za po6rednictwem pielqgniarki. Numery kontaktowe do
duszpasterzy znajdujq signa,,Tablicy informocyjnejKliniki Poloinictwa" w ko2dym oddziale.

3,1.15. W wyjqtkowych wypadkach, w przypadku potrzeby komunikacji z osobami najbli2szymi pacjent ma

mo2liwo5i skorzystania z telefonu oddziafu w celu przeprowadzenia rozmowy.

3.1-.16. Dzwonki telefon6w kom6rkowych, tablet6w i komputer6w powinny byi Sciszone do niezbqdnego
minimum. Glo6no6i telewizor6w w salach powinna byi ustawiona tak, aby nie przeszkadzai innym
pacjentkom. W sprawach spornych pacjentka ma obowiqzek zastosowai siq do poleceri personelu

Kliniki.
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3.1,.17. Cisza nocna w Klinice trwa od 22.00 do 6.00.

3.1.18. Dla pacjent6w niemonitorowanych umo2liwia siq korzystanie z prywatnego Internetu. Dla pacjent6w

hospitalizowanych w CMI udostqpnia siq dostqp do lnternetu poprzez login i hasto dostqpne na tablicy
przy Punkcie Pielqgniarskim.

4. HARMONOGRAM PRACY W ZAKRESTE LECZENTA I PTELEGNOWAN|A PACJENT6W W KL|N|CE

POT.OzNtCTWA.

Przykladowy rozklad dnia w Klinice Polo2nictwa w poszczeg6lnych oddzialach:

Informacja: podane ni2ej rozklady pracy i organizacji czynnoSci ze wzglqdu na indywidualnq specyfikq
ka2dego oddziafu lub sytuacje szczeg6lne mogq ulegai zmianom ze wzglqd6w organizacyjnych
zapewniajqcych bezpieczefistwo pacjentowi.

Zapewniona jest opieka pacjentom przez lekarza, kt6ry jest obecny na oddziale przez 24 h/dobq.

4.1.1. P olo2nictwo lzolacyjne :

,600 -7oo Toaleta poranna. Stan og6lny pacjentek. Stan plodu KTG.

5+s _ 7oo Przyjqcie dyzuru. Raport pielqgniarski.

E00 Przyjqcie dy2uru Raport lekarski.

7s0 _ 930 Badania diagnostyczne, konsultacje, Sniadanie, prace porzqdkowe.

g+o _ lgoo Wizyta lekarska i ustalenie zleced na dzief bie2qcy.

goo _ 14:o
Zabiegi operacyjne planowe, zabiegi pielqgnacyjne, rehabilitacja, prowadzenie
dokumentacji medycznej, przyjqcia pacjent6w, wypisy z oddzialu.

900 _ 900 Zabiegi w trybie pilnym

1600 _ 1700 Stan og6lny,Stan plodu, KTG.

1700 _ 1900 Kolacja.

1900 _ 1900 Sporzqdzanie raportu dziennego i przekazanie dy2uru zmianie nocnej.

1900 _ 1930 Wieczorna wizyta leka rska.

22oo _ 6oo
cisza nocna, czuwanie nad bezpieczefistwem pacjent6w przebywajqcych w oddziale.
Tqtno plodu sfuchane jest co 3 godz. w rytmie 24/h

4 "1,.2. Oddzial Patologii Ciqiy

500 _700 Toaleta poranna. Stan og6lny pacjentek. Stan ptodu KTG.

13+5 _ 700 Przyjqcie dy2uru. Raport pielqgniarski.

900 Przyjqcie dy2uru Raport lekarski.

750 _ 930 Badania diagnostyczne, konsultacje, Sniadanie, prace porzqdkowe.
r3a0 _ 1900 Wizyta lekarska i ustalenie zleceri na dzieri bie2qcy.

goo _ 14:o
Zabiegi operacyjne planowe, zabiegi pielqgnacyjne, rehabilitacja, prowadzenie
dokumentacji medycznej, przyjqcia pacjent6w, wypisy z oddzialu.

900 _ 900 Zabiegi w trybie pilnym
.1600 _ 17oo Stan og6lny,Stan plodu, KTG.

:[700 - 1900 Kolacja.
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4.L4. Poto2nictwo Aseptyczne

6oo- 7oo Toaleta poranna Stan og6lny pacjentek.

6+s_ 7oo Przyjqcie dy2uru. Raport pielqgniarski.

800 Przyjqcie dyzuru Raport lekarski.

7so _ 930 Badania diagnostyczne, konsultacje, Sniadanie, prace porzadkowe.

g+o_ 16oo Wizyta lekarska polo2nicza i ustalenie zleceri na dzied bie2qcy.

gao_ 1930 Wizyta lekarska neonatologiczna i ustalenie zlecef na dzieri bie2qcy.

900 - 14ao
Zabiegi pielqgnacyjne, rehabilitacja, prowadzenie dokumentacji medycznej, wypisy z

oddziatu.

1600 _ 1700 Stan o96lny.

17oo _ lgoo Kolacja.

:1900 - Lg00 Sporzqdzanie raportu dziennego i przekazanie dyzuru zmianie nocnej.

1 8oo - 1930 Wieczorna wizyta lekarska polo2nicza i neonatologiczna.

2goo _2100 Kqpiel noworodk6w.

1200 - 600 cisza nocna, czuwanie nad bezpieczedstwem pacjent6w przebywajacych w oddziale.

4.L.5. Konsultacje specjalistyczne - termin realizacji ustalany jest przez Kierownika Kliniki lub lekarza

dy2urnego w przypadku zlecenia ,,Rutynowego"; w przypadku zlecenia ,,Pilnego" - calodobowo,

, w zale2no6ci od wskazari i aktualnego stanu pacjenta.

5. OBOW|AZKT PACJENTA I ODWTEDZAJACYCH

5.1. Osoby odwiedzajqca powinny za ka2dym razem zgfosii siq do pielqgniarki /poloinej /lekarza w celu
uzyskania dodatkowych informacji zwiqzanych z dzialaniami organizacyjnymi, epidemiologicznymi
odwiedzin w Klinice Polo2nictwa - Sali chorych.

.1300 _ lgoo Sporzqdzanie raportu dziennego i przekazanie dy2uru zmianie nocnej.

1900 _ 1930 Wieczorna wizyta lekarska.

)_200 - 600
Cisza nocna, czuwanie nad bezpieczefistwem pacjent6w przebywajqcych w oddziale.
Tetno plodu sfuchane jest co 3 godz. w rytmie 24/h

4.1.3. Trakt Porodowy

6odziny CzynnoSci

6+s _ 700 Przyjqcie dy2uru. Raport pielqgniarski.

go0 _ 900 Raport lekarski, wizyta lekarska przejecie dy2uru.

900 _ 900 Zabiegi w trybie pilnym

{3o 3 godziny
Stan og6lny i poto2niczy pacjentki co 3 godziny od przyjScia pacjentki na Salq
Porodowq

:Lg4s - Lg00 Raport pielqgniarski.

Informacja: Opieka na Sali porodowej jest stala i wynika ze stanu pacjentki, a nie pory dnia i nocy.
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5.2. Osoby z infekcjami d169 oddechowych lub jakqkolwiek chorobq zakalnq oraz pod wptywem alkoholu,
narkotykdw i innych Srodk6w odurzajqcych nie mogq odwiedzai pacjentki w Szpitalu, a je2eli jest to
uzasadnione ka2dorazowo takq zgodq moze wyrazii lekarz nadzorujqcy pracq dziennego oddziafu.

5.3. Odwiedzajqcy sq zobowiqzanido przestrzegania na terenie Szpitala zakazu u2ywania tytoniu iwyrob6w
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.

5"4. Odwiedziny mogq by6 realizowane przezcalqdobq w pomieszczeniach oznaczonych jako miejsca pobytu
dziennego.

5'5. W pokoju ,,Mamy i Dziecka" osoba odwiedzajqcq mo2e przebywai wyfqcznie w godzinach od 13:00 do

18:00 tylko jedna osoba odwiedzajqca jednocze6nie.

5"6. Odwiedziny nie mogq zakloca( wykonywania procedur medycznych i pielqgnacyjnych dotyczqcych tak
Mamy jak i Dziecka.

5"7. Osoby odwiedzajqce mogE przebywai tylko w pokojach zajmowanych przez osobq odwiedzanq
i pokojach odwiedzin przewidzianych na terenie Kliniki poto2nictwa.

5,'8. Ka2dorazowo wizyta odwiedzin przez osoby najbli2sze musi byi uzgadniana z pacjentkq
(wsp6llokatorkq) zajmujqcq tq samq salq.

5,'9. W trakcie wizyty na Sali pofo2nic akceptowana jest obecnoSi jednoczasowo jednej osoby.

5"10' Ze wzglqd6w epidemiologicznych ustala siq 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 /polo2nej i byi odpowiednio zabezpieczona (np. spakowana do torby) .

Informacja: Personel Oddziotu nie odpowioda za rzeczy pozostowione bez nodzoru.

5"11. Osoby odwiedzajqce nie mogq siadai i kfa6i siq na l62kach zajmowanych przez pacjentki.

5,12. Odwiedzajqcy nie mogq korzystad z toalet bqdqcych w pokoju Mamy i Dziecka. Odwiedzajqcy korzystajq
z toalet dla os6b odwiedzajqcych.

5.13. osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do przestrzegania oznakowaf znakami ostrzegawczymi,
przepis6w bezpieczedstwa, higieny i p/po2arowych, zachowania czysto5ci w salach chorych, toaletach
o96lnodostqpnych, poszanowania mienia Szpitala/Kliniki, nie zakl6cania pracy personelu oraz spokoju
innych pacjent6w.

5.14. Odwiedzajqcy powinni odnosii siq 2yczliwie i kulturalnie do innych pacjent6w i personelu Szpitala oraz
uszanowad prywatnoSi innych pacjent6w oddziafu. A w razie zaistnienia zakl6cenia porzqdku bqdZ
zagro2enia bezpieczedstwa zdrowotnego lub osobistego pacjenta lub personelu szpitala pracownik
szpitala ma prawo wezwai ochronq bqdi policjq. Jako przejaw agresji traktuje siq przemoc fizycznqi
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jest podmiotem korzystajqcym z ochrony prawnej

5 1. Kto, dziatajqc wsp6lnie i w porozumieniu z innq osobq lub uiywajqc broni palnej, noilo lub innego
podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo Srodka obezwlodniojqcego, dopuszcza siq czynnej napaici
na funkcjonoriusza publicznego lub osobq do pomocy mu przybranq podczas lub w zwiqzku z pelnieniem

obowiqzkow sluibowych, podlega karze pozbawienia wolnoici od roku do lat 10.

5 2. Jeieli w wyniku czynnej nopaici ndstqpil skutek w postoci ciqikiego uszczerbku no zdrowiu

funkcionariuszo publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlego karze pozbawienia
wolnoici od lat 2 do 12.

5,,15. 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 pacjentkq i jej
dzieckiem.

5,,16. Osoby odwiedzajqce zobowiqzane sq do poruszania siq wytqcznie w obrqbie ograniczonej przestrzeni

danego oddziatu {informacji udziela personel Oddziatu) czqSci korytarza oddzialu oraz salichorych.

5.17' 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 mogq zostai ograniczone lub

zmienione w zwiqzku z zapewnieniem odpowiedniego funkcjonowania oddziatu,

5,18. Dyrektor Naczelny Szpitala lub Dyrektor ds. Lecznictwa, lub upowa2niony przez niego lekarz mo2e

ograniczyi odwiedziny u pacjent6w lub wprowadzit. zakaz odwiedzin w przypadku wystqpienia
zagro2enia epidemicznego lub ze wzglqdu na bezpieczefstwo zdrowotne pacjent6w, jak r6wnie2 ze

wzglqdu na mo2liwo6ci organizacyjne oddziatu.

5"19. 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 czq5ci pielqgniarskiej z imiennym sprecyzowaniem osoby przeszkolonej)

instruktaiu dotyczqcego postepowania z izolowanym pacjentem.

5,20. Nie zaleca siq odwiedzin pacjenta hospitalizowanego na Oddziale w sali chorych przez dzieci.

Prosimy, aby o ka2dorazowy pobyt zapyta(. polo2nq/pielqgniarkq / lekarza oddzialu Kliniki Polo2nictwa.

5,21. Odwiedzajqcych obowiqzuje zakaz wchodzenia do pomieszczei technologicznych - magazyny,

brudowniki, pomieszczenia socjalne dla personelu, gabinety zabiegowe, pomieszczenia

przygotowawcze dla pofo2nych.

5"22. Przypominamy, o dobrej praktyce i poszanowaniu zdania innych os6b w zakresie fotografowania,
filmowania pomieszczefi, a w tym innych pacjentek ni2 odwiedzane, a tak2e personelu bez jego zgody,

Zabronione jest wykorzystywanie i rozpowszechnianie nagrad oraz wykonanych zdjqi. A w tym zdjq6

aparatury medycznej, monitorujqcej i aparatury podglqdowej. W pomieszczeniach, gdzie przebywajq

mamy idzieci, nie zezwala siq na u2ywanie lamp blyskowych.

5.23. Zabrania siq wprowadzania i przynoszenia zwierzqt do budynku szpitala (UCK).

5"24. Ze wzglqd6w epidemiologicznych zabrania siq prania oraz suszenia odzie2y.
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5.25. Zabrania przynoszenia na oddziat kwiat6w ciqtych lub doniczkowych.

5.25. Korzystanie przez pacjent6w /osoby odwiedzajqce z telefon6w kom6rkowych nie powinno stwarzai
uciq2liwo5ci dla innych pacjent6w. W sali pooperacyjnej obowiqzu je zakaz korzystania z telefondw
kom6rkowych, ze wzglqdu na ich potencjalny wptyw na aparaturq monitorujqcq.

5.27. PRZYNOSZENIE I PRZECHOWYWANIE ZYWNOSCI NA ODDZIALE.

5.27.L Pacjent ma prawo do posiadania swoich produkt6w 2ywnoSciowych podczas pobytu na oddziale.

5.27.2. Pacjent ma mo2liwoSi korzystania z pomieszczenia wydzielonego do dzialai zwiqzanych

z przygotowaniem swoich posilk6w (tzw. kuchenki oddziatowej) oraz dostqpnych tam urzqdzed
gospodarstwa domowego (m.in. czajnik, kuchenka mikrofalowa, lod6wka itp.).

5.27.3. Pofo2na/pielqgniarka informuje o zasadach przechowywania 2ywnoSci na oddziale i lod6wce
o96lnodostqpnej na oddziale.

5"27.4. Zywno5i w lod6wkach przechowuje siq zgodnie z opracowanymi zasadami przechowywania 2ywnoSci

w UCK, kt6re zostaty opisane w Informatorze dla pacjenta ,,Przechowywonie 2ywnoici w lod6wce na
oddziale Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego".Zasady te sq umieszczone na,,Toblicy informocyjnej
dla paciento" oraz w miejscach widocznych w pomieszczeniach przygotowywania positk6w (np. na

lod6wce).

5,27.5. W przypadku, chqci spo2ycia produkt6w 2ywnoSciowych tzw.,,nietypowych" zwiqzanych z dietq
wynikajqcq z pochodzenia etnicznego lub religijnego, pacjent ma obowiqzek skonsultowai takie
dziala n ie z polo2nq/ pie lqgnia rkq I u b le ka rze m.

6. WYPIS Z ODDZIATU KLINIKI

6"1. ,,Korty informocyjne z leczenio szpitalnego" zwiqzane z pobytem pacjenta w danym oddziale wydawane
sq w sekretariacie Kliniki Polo2nictwa w dni powszednie w godzinach 8:30 - 14:00.

6.2. 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 wtasne 2qdanie zobowiqzany jest do zlo2enia pisemnego o6wiadczenia w tej sprawie. Fakt

ten jest odnotowany w dokumentacji medycznej.

6"3. W przypadku zgonu pacjenta, kt6ry nie upowa2nit nikogo do pozyskiwania dokumentacji medycznej,

,,Korta lnformacyjno z leczenio szpitolnego" pozostaje w dokumentacji UCK, kt6ra nastqpnie zostaje
przekazana do Sekcji Dokumentacji - Dziatu Koordynacji Opieki Medycznej w celu jej zarchiwizowania.

6.4, Pacjent ubezpieczony ma prawo do darmowego transportu sanitarnego. Potrzebq takq zglasza do
lekarza prowadzqcego lub lekarza wypisujqcego danego oddzialu.
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6.5. Pacjentowi w dniu wypisu wydawane sq dokumenty zwiqzane z pobytem w UCK oraz zwiqzane

zrealizaciqdalszej opieki medycznej, do kt6rych mo2emy zaliczy(m.in.: Skierowania do poradni, recepty
oraz inne dokumenty potrzebne dla zachowania ciqgtoSci opieki. Dokumenty te wydaje lekarz

prowadzqcy lub wypisujqcy pacjenta z oddzialu w godzinach 8:00-14:00.

6.6. W dni wolne i Swiqta wydawane sq skr6cone karty wypisowe, a po ostateczny wypis nale2y siq zglosii

do sekretariatu w dzie6 roboczy miqdzy 8:30 a 14:00 w kolejnym tygodniu po wcze5niejszym

uzgodnieniu telefonicznym 58 584-41-L0 w godz. 9.00-11.00.

6.7. Pacjentowi w dniu wypisu wydawane sE dokumenty zwiqzane z realizowanq opiekq
poloiniczq/pielqgniarskq podczas pobytu w UCK. Przygotowanie do wypisu pacjenta w zakresie

pielqgniarskim obejmuje:

a) przygotowanie wskaz6wek pielqgniarskich ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem zalecefi odnoinie:
od2ywiania, postqpowania z miejscem operowanym, prowadzenia samoobserwacjiobjaw6w,

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

noworodkiem i czynnoSciami pielqgnacyjnymi,

c) pacjent otrzymuje wskaz6wki pielqgniarskie w firmie pisemnej,

d) wpis pielqgniarski sporzqdzony jest w dw6ch egzemplarzach, autoryzowanych przez

pofo2nq/pielqgniarkq (data i podpis). Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi pozostaje

w dokumentacji medycznej. Odbi6r wypisu pielqgniarskiego pacjent autoryzuje wtasnym podpisem.

6.8. Szpital nie ma obowiqzku powiadamiania zakladu pracy pacjenta o jego pobycie w szpitalu.

6.9. W celu wystawienia zwolnienia lekarskiego niezbqdny jest:

a) PESEL pacjenta,

b) Numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta,

c) NIP zakladu pracy.

lnformocio: W przypadkach szczeghlnych, koniecznoit wystowienio zoiwiodczenia o pobycie w szpitalu,
a w tym zwolnienio z zajqt szkolnych, zglaszane muszq byt lekarzowi nojp6iniej w dniu wypisu ze Szpitala.

6.10. 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 opiekuriczo-

leczniczej lub hospicjum), w kt6rej um6wiono miejsce dla pacjenta, Szpital mo2e obciq2yi pacjenta bqd2

rodzinq (osoby, na kt6rych ciq2y ustawowy obowiqzek alimentacyjny) kosztami dalszej hospitalizacji.

Cennik osobodni poszczeg6lnych Klinik dostqpny jest w Dziale Controllingu iAnaliz Strategicznych UCK.

6.11. lstnieje mo2liwoSi otrzymania kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z zasadami przyjqtymi w UCK

(m.in. procedury PZ-06,,Organizacjo i dzialonia zakladowej skladnicy akt").

6.12. W przypadku zgonu pacjenta Karta Zgonu pozostanie do odebrania w sekretariacie oddzialu, w kt6rym
zmart pacjent. Sekretariat wydaje Kartq Zgonu osobie upowa2nionej lub osobom bliskim w dni
powszednie w godzinach 08.30 - 14.00.
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6.13. Celem odbioru zwtok wymagane jest skontaktowanie z Laboratorium Patomorfologii Klinicznej pod

numerem telefonu 58.349.37.75, w godzinach 7:00-L3:00, w dni powszednie.

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

hospita I izacji dosta rcza jed nozna cznych i nfo rma qi o przy czyn ie zgon u.

5.15. Decyzjq o odstqpieniu od sekcji zwtok podejmuje Dyrektor ds. Lecznictwa na wniosek Ordynatora

Oddziatu lub osoby przez niego upowa2nionej.

7. INFORMACJE OG6LNE

W UCK, dla ciqglej poprawy jakoSci uslug medycznych, przeprowadzane sq regularnie badania satysfakcji

pacjent6w przy pomocy dobrowolnej, anonimowejankiety, kt6ra mo2e byi przekazywana bezpo6rednio

pacjentowi, drogq elektronicznq lub pocztowq po zakoiczeniu hospitalizacji.

f nformacja: Ankiety sq dostqpne w Punkcie Pielqgniorskim.

Ka2dy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziatu w5r6d pacjent6w

i ich rodzin zgodnie z Misjq Szpitala ,,Efektywnie leczqc, dobrze uczyi i sluiyi nauce",

7.3. Personel oddzialu jest zobowiqzany do przestrzegania re2imu sanitarnego zgodnie

z obowiqzujqcymi w UCK procedurami, standardami i instrukcjami wdro2onego Zintegrowanego

Systemu Zarzqdzania.

7.4. Za wykonanie czynno6ciwynikajqcych ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiqzk6w

odpowiada osobiScie ka2dy pracownik zatrudniony w oddziale.

ZAI{CZNrKr:
1. Zalqcznik nr 1 do Regulaminu
Zalqcznik nr 1do Regulaminu

Plan sytuacyjny Kliniki Polo2nictwa z umiejscowieniem m.ln. gabinetu zobiegowego, lekorskiego, dy2urki pielqgniarskiej,
przechowywonia Prow Pacjento w wersji pelnej oraz skr6conej, tac reanimacyjnych, defibrylotoro, goinic.

7.2.

OPRACOWAT:

t

,"" /l / n"

1i/r,:vu &.- Ct* (:"1tt
'*-/.-................................Y.............. /

lrniQ i nazwisko, data, podpid-z/

KTEROWNIK
KATEDRY PERINATOLOCtr
I KLINIKI POLOZMCTWA N^

GdatisuegoUnjwccytetuMedycznego U(_ O{, ?_U4ffi

.- il..08, fp(

dr hab. n.

Uniwersytecki

b Kraszewski

data, podpis
flW{lLg

I

lrniQ i nazwisko, data, podpis

Strona t3zL3



ZAIACZNIK NR 1do Regulaminu

ltSoloISNO:N I VMIS|NZO?Od
yrNnx vNlqdsnn ?$lzc

Bo

- 8z
AXo
;5=Q4Xfi
6RrE
3g*fr=2*e
Jd6- d=

No
u

z
oz
Eo<O:c
fN
llJ +l
<<3
fiNr
u)

B

Xl
()
ulz
U<l3[

FnlO6
7.<'N<qi
XF

$F
zx
dX

!

No
U

it
t..
i"

LEGENI]A

! eabinet rabie*owy /opatrunkory

I nyirrkuT t onrola pielqgniErska

I eu;ni,u

O rok61 lekaroki

I roalety dla pocjrntdw

I eotdl d,iunny

@ xur:hnia

I eotOt star*ego leknrra Dyiurnego

I Pok6j Pielqgniarki oddzialdwej

C SekretdriEtKliniki lordynatorKliniki

Q eoltl bada6/przyjei

i]] tablira informacyjna dla pdcjent6w

? Hfi:l:',"JlT"vjnv 
/ta(d

=
z.l\
o

z:
:<

N

=_Gc:)'
:.c,x>
YXoE>G

GJ
Z;a
E=
ts>
CEoo)O>

Fr(\
g,
z
x
ulz
a
=t0


