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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej działa w oparciu o: 

1) ustaw  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalno ci leczniczej zwana dalej ustaw , 

2) ustaw  z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

rodków publicznych, 

3) ustaw  z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego  

4) ustaw  z dnia 29 wrze nia 1994r. o rachunkowo ci, 

5) ustaw  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, 

6) Statut Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej, 

7) inne przepisy reguluj ce działalno  podmiotów nieb d cych przedsi biorcami, 

8) niniejszy Regulamin. 

 

§ 2 

Ilekro  w Regulaminie jest mowa o: 

1) Podmiocie leczniczym - nale y przez to rozumie  Szpital Pediatryczny w Bielsku – 

Białej, 

2) Dyrektorze - nale y przez to rozumie  Dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - 

Białej, 

3) Komórkach organizacyjnych - nale y przez to rozumie  wewn trzne komórki 

organizacyjne Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej m. in. takie jak: oddziały 

szpitalne, apteka, blok operacyjny, poradnie specjalistyczne, pracownie 

diagnostyczne, centralna sterylizacja, kuchnia mleczna, działy i sekcje zada  

administracyjnych, ekonomicznych i technicznych, samodzielne stanowiska, 

4) Kierowniku – nale y rozumie  osob  kieruj c  / koordynuj c  prac  komórki     

organizacyjnej, 

5) Ordynatorze / kierowniku oddziału - nale y rozumie  lekarza kieruj cego prac  

oddziału szpitalnego, 

6) Pracowniku - nale y przez to rozumie  osob , z któr  zawarto umow  o prac , umow  

zlecenia lub umow  o dzieło, 
7) Osoba wykonuj ca zawód medyczny – osoba uprawniona na podstawie odr bnych 

przepisów do udzielania wiadcze  zdrowotnych oraz osoba legitymuj ca si  

nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania wiadcze  zdrowotnych w 

okre lonym zakresie lub w okre lonej dziedzinie medycyny, 

8) Pacjencie – osoba małoletnia, a w zakresie podejmowania decyzji, informowania o 

procesie leczenia, nale y rozumie  przedstawiciela małoletniego tj. osoby bliskie  

/ rodziców, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej/, 

przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta     
9) Zespół Specjalistycznych Poradni Dzieci cych z Diagnostyk  - nale y przez to   

rozumie  poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, oddział dzienny 

psychiatryczny, zespół leczenia rodowiskowego, 

10) Lecznictwo Zamkni te – nale y przez to rozumie  oddziały szpitalne, izb  przyj , 

aptek , blok operacyjny, laboratorium centralne, 

11) zakład leczniczy - zespół składników maj tkowych, za pomoc  którego szpital   

wykonuje okre lony rodzaj działalno ci leczniczej, 

 



Szpital Pediatryczny w Bielsku- Białej, 43 – 300 Bielsko – Biała, ul. Sobieskiego 83 

 4

§ 3 

Szpital jest podmiotem leczniczym nieb d cym przedsi biorc , działaj cym w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

 

§ 4 

Podmiotem tworz cym Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej  jest Powiat Bielski. 

 

§ 5 

1. Szpital posiada osobowo  prawn  i jest wpisany do rejestru podmiotów wykonuj cych    

działalno  lecznicz  prowadzonego przez Wojewod  l skiego. 

2. Siedzib  Szpitala jest miasto Bielsko - Biała, ul. Sobieskiego 83. 

3. Udzielanie wiadcze  zdrowotnych odbywa si  w medycznych komórkach   

organizacyjnych Szpitala w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia 

lub innymi podmiotami zewn trznymi zapewniaj cymi finansowanie działalno ci 

leczniczej. 

 

§ 6 

Regulamin Organizacyjny Szpitala Pediatrycznego w Bielsku - Białej okre la  

w szczególno ci: 

1) Cele i zadania Szpitala. 

2) Zasady kierowania Szpitalem. 

3) Struktur  organizacyjna Szpitala. 

4) Przebieg procesu udzielania wiadcze  zdrowotnych w Szpitalu z zapewnieniem 

wła ciwej dost pno ci i jako ci tych wiadcze  w komórkach organizacyjnych 

przedsi biorstw podmiotu. 

5) Organizacj  i zadania poszczególnych komórek  zakładów leczniczych podmiotu  oraz 

warunki współdziałania mi dzy tymi komórkami. 

6) Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonuj cymi działalno  lecznicz . 

7) Wysoko  opłaty za udost pnienie dokumentacji medycznej. 

8) Organizacj  procesu udzielania wiadcze  zdrowotnych w przypadku pobierania opłat. 

9) Wysoko  opłat za udzielane wiadczenia zdrowotne inne ni  finansowane ze rodków 

publicznych. 

10) Wysoko  opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta.  

11) Sposób kierowania komórkami zakładów leczniczych podmiotu. 

 

§ 7 

Komórki organizacyjne okre lone w Rozdziale III Statutu – Struktura organizacyjna Szpitala -  

grupuje si  w zakłady lecznicze  wykonuj ce jeden rodzaj działalno ci w rozumieniu ustawy  

o działalno ci leczniczej, zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowi cym zał cznik nr 1, 

w tym: 

1) Zakład podmiotu leczniczego Szpitala Pediatrycznego - Lecznictwo Zamkni te – 

zał cznik 1a, 

2) Zakład podmiotu leczniczego Szpitala Pediatrycznego – Zespół Specjalistycznych 

Poradni Dzieci cych z Diagnostyk   – zał cznik 1b, 
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II. CELE  I  PODSTAWOWE  ZADANIA 
 

§ 8 

1.  Podstawowym celem szpitala jest prowadzenie działalno ci leczniczej w rodzaju: 

1) stacjonarne i całodobowe wiadczenia zdrowotne szpitalne – wykonywane cał  dob  

kompleksowe wiadczenia zdrowotne polegaj ce na diagnozowaniu, leczeniu, 

piel gnacji i rehabilitacji, 

2) ambulatoryjne wiadczenia zdrowotne –  wiadczenia specjalistycznej opieki 

zdrowotnej oraz wiadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach 

niewymagaj cych ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w 

odpowiednio urz dzonym, stałym pomieszczeniu, a tak e udzielanie wiadcze  

zdrowotnych, które obejmuj  swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w 

celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego post powania leczniczego. 

2.  Szpital prowadzi równie  działalno  lecznicz  w zakresie: 

1) prowadzenia i rozwijania profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia, 

2) uczestnictwa w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego 

i kształcenia osób wykonuj cych zawód medyczny na zasadach okre lonych 

w odr bnych przepisach, w tym w szczególno ci: 

a)  prowadzi specjalizacje lekarzy w oddziałach szpitala posiadaj cych akredytacj  

Ministerstwa Zdrowia, 

b) prowadzi sta e kierunkowe w specjalno ciach i komórkach organizacyjnych 

posiadaj cych akredytacj  Ministerstwa Zdrowia, 

c)  jest baz  szkoleniow  dla studentów kierunków medycznych w celu odbywania 

zaj  praktycznych i praktyk zawodowych studentów studiów stacjonarnych                                

i niestacjonarnych oraz kształcenie podyplomowego, kursów podstawowych, 

specjalistycznych i innych o podobnym charakterze, 

3) udziału w realizacji programów zdrowotnych i innych zleconych przez dysponentów 

rodków publicznych lub niepublicznych. 

 

3.  Szpital realizuje równie  zadania w zakresie: 

1) udzielania konsultacji medycznych zewn trznych i orzecznictwa lekarskiego, 

2) wykonywania zada  na potrzeby obronne pa stwa, 

3) realizacji innych zada  wynikaj cych z odr bnych przepisów prawnych oraz zada  

powierzonych Szpitalowi w szczególno ci przez Starost  Bielskiego, Wojewod  

l skiego i Ministra Zdrowia. 

 

4.  wiadczenia zdrowotne i zadania, okre lone w ust. 1 – 3, udzielane s  ogółowi ludno ci na    

     zasadach bezpłatno ci, cz ciowej lub całkowitej odpłatno ci, na zasadach okre lonych w   

     ustawach i innych przepisach lub w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne.  

5. Szpital mo e podejmowa  współprac  z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony  

zdrowia w zakresie udzielania wiadcze  zdrowotnych, kształcenia i doskonalenia kadr 

medycznych oraz organizacjami mi dzynarodowymi realizuj cymi zadania nale ce do 

zakresu działalno ci Szpitala. 

6. Szpital mo e udziela  wiadcze  opieki zdrowotnej w zwi zku z prowadzeniem badania  

klinicznego.  

7. Szpital mo e by  członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust. 5.  
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§ 9 

1. Do podstawowych zada  Szpitala w ramach prowadzonej działalno ci leczniczej nale y: 

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych wiadcze  zdrowotnych szpitalnych 

pacjentom w wieku od 0 – 18 lat,  

2) udzielanie ambulatoryjnych wiadcze  zdrowotnych w ramach: 

a) dzieci cych poradni specjalistycznych, 

b) rehabilitacji leczniczej, 

c) zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzie y, 

d) diagnostyki: laboratoryjnej, obrazowej, endoskopowej i innej. 

2. wiadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), mog  by  udzielane pacjentom   

    dorosłym, w tym szczególnie w zakresie rehabilitacji i diagnostyki. 

3. Szpital wiadczy tak e inne usługi i wykonuje działalno  gospodarcz  w zakresie     

    wyszczególnionym w Statucie. 

 
III. ZASADY KIEROWANIA SZPITALEM 
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 10 

1. Dyrektor kieruje działalno ci  Szpitala i reprezentuje go na zewn trz. 

2. Dyrektor jest przeło onym wszystkich pracowników. 

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialno  za zarz dzanie Szpitalem. 

4. Dyrektor Szpitala wykonuje swoje obowi zki przy pomocy: 

1) zast pcy dyrektora ds. lecznictwa, 

2) zast pcy dyrektora ds. admin. – technicznych, 

2) głównego ksi gowego, 

3) naczelnej piel gniarki, 

4) ordynatorów/kierowników oddziałów, 

5) kierowników działów, 

6) kierowników sekcji, 

7) kierowników innych komórek organizacyjnych, 

8) pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 

5. Dyrektora Szpitala, w czasie jego nieobecno ci, w zakresie organizacyjnym, zast puje z   

    urz du zast pca dyrektora ds. admin. – technicznych. 

6. Po godzinie 15.00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy zwierzchnikiem pracy lekarzy   

    zabezpieczaj cych funkcjonowanie oddziałów i Izby Przyj , jest lekarz wyznaczony w   

    grafiku dy urów. 

7. Wyznaczony lekarz, o którym mowa w ust. 6, jest upowa niony do rozstrzygania   

    wszystkich spraw zwi zanych z funkcjonowaniem szpitala, w tym szczególnie zwi zanych    

    z zabezpieczaniem usług medycznych. 

8. Dyrektor mo e ustanowi  pełnomocników do realizacji okre lonych zada  Szpitala,   

    ustalaj c ka dorazowo zakres i czas ich umocowania. 

9. Dyrektor ma prawo powoływa  wewn trzne zespoły doradczo – konsultacyjne m. in.                    

    w  sprawach: 

1) rozwoju szpitala: tworzenia oddziałów, zakresu wiadczonych usług, nabywania 

sprz tu  i aparatury medycznej, działalno ci remontowo – inwestycyjnej, 

2) działa  kryzysowych: restrukturyzacji działalno ci, ograniczania usług, 

3) oceny działalno ci szpitala i jego komórek organizacyjnych. 

10.Organem doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna. 
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§ 11 

1. Dyrektor Szpitala tworzy, ł czy, reorganizuje i likwiduje komórki organizacyjne Szpitala.  

2. W szczególno ci, w zale no ci od potrzeb Dyrektor mo e tworzy  działy, sekcje,     

    pracownie i samodzielne stanowiska pracy ustalaj c jednocze nie ich pozycj  oraz sposób    

    podporz dkowania w obr bie statutowej struktury organizacyjnej. 

3. Działania wymienione w ust.1 realizowane s  przy współdziałaniu z Rad  Społeczn   

    i podmiotem tworz cym. 

 

§ 12 

Dyrektor, realizuj c zadania zwi zane z zarz dzaniem Szpitalem, wydaje Zarz dzenia 

Wewn trzne i inne dokumenty o podobnym charakterze takie jak np. zalecenia, polecenia itp. 

 

§ 13 

1. Projekty dokumentów, wymienionych w § 12, opracowuje Dział Metodyczno – 

Organizacyjny i Statystyki. 

2. Opracowane i uzgodnione projekty dokumentów wymienionych w § 12 przekazywane s  

do akceptacji Dyrektora Szpitala. 

 

§ 14 

Zbiór aktów normatywnych, o których mowa w § 12 ewidencjonuje i przechowuje Dział 

Metodyczno – Organizacyjny i Statystyki.  

 

§ 15 

Sposób prowadzenia i ewidencjonowania korespondencji zewn trznej /przychodz cej                      

i wychodz cej/ jak i korespondencji wewn trznej reguluje instrukcja kancelaryjna. 

 

§ 16 

1.  Oddziałami szpitalnymi i innymi komórkami organizacyjnymi wchodz cymi w struktur  

organizacyjn  oddziału kieruje ordynator/kierownik oddziału. 

2.  Poradniami specjalistycznymi, i innymi komórkami, które nie wchodz  w struktury 

organizacyjne oddziałów szpitalnych, kieruj  wyznaczone osoby.  

3.  Pracowniami diagnostycznymi, blokiem operacyjnym, centraln   sterylizacj  oraz działami 

zada  administracyjnych, ekonomicznych i technicznych kieruj   kierownicy tych 

komórek organizacyjnych lub koordynatorzy. 

4.  Sekcjami kieruj  kierownicy sekcji.  

5.  Piel gniarki oddziałowe i koordynuj ce kieruj , organizuj  i sprawuj  nadzór nad prac  

personelu medycznego w podległych komórkach.  

 

§ 17 

Za sprawne, nale yte i zgodne z powierzonymi zadaniami działanie komórek organizacyjnych 

Szpitala odpowiedzialne s  osoby wymienione w paragrafie poprzedzaj cym. 

 

§ 18 

1. Kierownik komórki organizacyjnej, na czas swojej nieobecno ci, wyznacza osob  do 

pełnienia funkcji zast pcy (zast puj cego) kierownika, je eli nie ma etatowego zast pcy,  

której deleguje swoje obowi zki i kompetencje. 

2. Godziny pracy komórek organizacyjnych zakładu okre la zał cznik nr 4. 
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Rozdział II. Uprawnienia, obowi zki i odpowiedzialno  osób pełni cych funkcje 
kierownicze oraz pracowników 
 

§ 19 

Obowi zki, uprawnienia i odpowiedzialno  stanowisk kierowniczych. 
1. Pracownik zajmuj cy stanowisko kierownicze zobowi zany jest do planowania, 

organizowania, nadzorowania oraz kontroli funkcjonalnej działalno ci komórki, któr  

kieruje. 

2. W szczególno ci do obowi zków osób kieruj cych komórkami organizacyjnymi nale y: 

1) kierowanie prac  podległych komórek, 

2) rozdział zada  i rodków do ich wykonania, z uwzgl dnieniem ich rangi, priorytetu, 

kwalifikacji fachowych i obci enia prac  bie c  bezpo rednich wykonawców, 

3) proponowanie wewn trznej organizacji komórki oraz rozdziału stałych zada   

poszczególnym pracownikom, 

4) nadzór nad efektywno ci  i skuteczno ci  działania podległych komórek, nadzór 

słu bowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami oraz 

udzielanie im w miar  potrzeb wyja nie , wskazówek i instrukta u zawodowego, 

5) przestrzeganie przy realizacji zada  dyscypliny ekonomicznej i finansowej, 

6) nadzór nad warunkami pracy pracowników, z uwzgl dnieniem przepisów BHP                    

i P. PO . 

7) wprowadzanie nowoprzyj tych pracowników w zakres realizowanych zada  i nadzór 

nad przebiegiem ich adaptacji w zespole, 

8) inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników, 

9) analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych komórkach     

organizacyjnych, 

10) przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników       

przepisów prawa, wewn trznych aktów normatywnych i obowi zuj cych norm 

etycznych, 

11) ocenianie pracowników. 

3. Uprawnienia kierowników/ordynatorów komórek organizacyjnych: 

1) opiniowanie kandydatów do pracy w podległych komórkach organizacyjnych, 

2) wydawanie podległym pracownikom polece  słu bowych w zakresie zada  

przypisanych komórce organizacyjnej, wyznaczanie podległym pracownikom stałych 

obowi zków i dora nych zada  oraz ocena ich realizacji, 

3) wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników, 

4) autonomiczne decydowanie o: 

a)  sposobie wykonywania zada  przydzielonych podległym komórkom 

organizacyjnym z uwzgl dnieniem prawidłowej współpracy z innymi komórkami 

organizacyjnymi, 

b) organizacji pracy i jej podziale w podległych komórkach organizacyjnych, 

c)  podpisywaniu korespondencji zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, 

d) wyznaczaniu swojego zast pcy oraz okresowego lub stałego delegowania cz ci 

posiadanych uprawnie  poszczególnym pracownikom. 

4. Odpowiedzialno  kierowników/ordynatorów komórek organizacyjnych za: 

1) rzeteln  i terminow  realizacj  powierzonych obowi zków, realizacj  zada                           

i wykorzystanie posiadanych uprawnie , 

2) przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i finansowej w podejmowanych decyzjach, 

3) realizacj , efektywno  i skuteczno  działania, w tym szczególnie za realizacj  

odpowiednio do rodzaju komórki organizacyjnej, kontraktów i umów stanowi cych 

ródło finansowania działalno ci Szpitala, 



Szpital Pediatryczny w Bielsku- Białej, 43 – 300 Bielsko – Biała, ul. Sobieskiego 83 

 9

4) znajomo  i stosowanie w praktyce obowi zuj cych aktów prawnych oraz bie ce 

zaznajamianie podległych pracowników z powy szymi przepisami, 

5) efektywne wykorzystywanie czasu pracy podległych pracowników oraz terminowe, 

zgodnie z kodeksem pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych, 

6) racjonalne wykorzystanie przydzielonych zasobów, 

7) terminowo  i rzetelno  prowadzonej dokumentacji, dokumentów sprawozdawczych, 

analitycznych informacji, 

8) przestrzeganie dochowania tajemnicy słu bowej i zawodowej, 

9) dbanie o dobro oraz wła ciwy wizerunek Szpitala. 

5. Przed podj ciem decyzji o istotnym znaczeniu kierownicy komórek organizacyjnych 

Szpitala maj  obowi zek zasi ga  opinii prawnej. W szczególno ci wymagaj  opinii 

prawnej decyzje dotycz ce : 

1)  wydawania aktów prawnych o charakterze ogólnym, 

2)  spraw indywidualnych, skomplikowanych pod wzgl dem prawnym, 

3)  wzorów opracowywanych umów, 

4)  rozwi zywania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, 

5)  uznanie i odmowy uznania zgłoszonych roszcze , 

6)  spraw zwi zanych z post powaniem przed organami orzekaj cymi. 

 

§ 20 

Obowi zki, uprawnienia i odpowiedzialno  pracowników. 

1. Do obowi zków pracowników nale y w szczególno ci: 

1)  kompletne, rzetelne i terminowe wywi zywanie si  z przyj tych obowi zków,                   

w sposób zgodny z obowi zuj cymi przepisami i interesami Szpitala, 

2)  znajomo  i przestrzeganie obowi zuj cych przepisów prawa, zarz dze , procedur, 

instrukcji i regulaminów dotycz cych w szczególno ci powierzonego zakresu pracy 

oraz zasad organizacji pracy w Szpitalu, 

3)  informowanie przeło onych o nie daj cych si  samodzielnie usun  przeszkodach            

w realizacji zada , 

4)  utrzymywanie kwalifikacji zawodowych na poziomie niezb dnym dla wykonywania 

zada  na danym stanowisku, przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, BHP i 

P.PO . 

5)  zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego maj tku 

Szpitala, zabezpieczenie dost pnymi rodkami przed zniszczeniem, kradzie  lub 

nieuzasadnionym obni eniem warto ci, 

6) przestrzeganie tajemnicy słu bowej i zawodowej, 

2. Uprawnienia pracowników wykonawczych obejmuj  w szczególno ci: 

1) otrzymanie i sukcesywn  aktualizacj  formalnie okre lonych zakresów obowi zków, 

uprawnie  i odpowiedzialno ci, 

2) dost p do rodków niezb dnych do realizacji wykonywanych zada , 

3) wła ciwych i bezpiecznych dla danego stanowiska warunków pracy, 

4) wyboru sposobu, miejsca i czasu realizacji zada  o ile nie s  one ograniczone lub 

okre lone decyzj  przeło onego, organizacj  pracy, procedurami lub przepisami, 

5) zwracanie si  o pomoc do bezpo redniego przeło onego w przypadku niemo no ci 

samodzielnego wywi zania si  z zada , 

6) zwracanie si  do przeło onego wy szego szczebla w sprawach spornych lub nie 

rozstrzygni tych przez bezpo redniego przeło onego. 

3. Pracownik ponosi w szczególno ci odpowiedzialno  za: 

1)  jako , terminowo  i ilo  wykonanych zada  stosownie do posiadanych uprawnie , 

rodków i warunków ich realizacji, 



Szpital Pediatryczny w Bielsku- Białej, 43 – 300 Bielsko – Biała, ul. Sobieskiego 83 

 10

2)  stan i sposób wykorzystanie powierzonego maj tku stosownie do postawionych do 

jego dyspozycji rodków materialnych, finansowych i organizacyjnych, 

3)  przestrzeganie obowi zuj cych przepisów prawa, norm etycznych oraz zasad i 

procedur obowi zuj cych w Szpitalu. 

 

§ 21 

Współdziałanie komórek 
1. Celem współdziałania komórek organizacyjnych jest: 

1) usprawnianie procesów informacyjno – decyzyjnych, 

2) prawidłowa realizacja zada  statutowych, 

3) integracja działa  komórek organizacyjnych. 

2. Do podstawowych elementów współdziałania zalicza si , w szczególno ci odbywanie 

      okresowych spotka : 

1) kadry zarz dzaj cej, 

2) Dyrektora z Ordynatorami/kierownikami oddziałów i kierownikami komórek   

    organizacyjnych działalno ci podstawowej, 

3) Naczelnej Piel gniarki z Piel gniarkami Oddziałowymi i Piel gniarkami    

    Koordynuj cymi. 

3. Spotkania maj  na celu: 

1) wzajemn  wymian  informacji w celu dalszego doskonalenia wspólnego działania, 

2) przekazywanie informacji o podejmowanych kierunkach działania, 

3) omówienie realizacji zada  oraz wymian  pogl dów dotycz cych problemów 

    w realizacji zada , 

4) ocen  sytuacji finansowej. 

4. Ordynatorzy/kierownicy oddziałów, kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych   

    oraz Piel gniarki  Oddziałowe/Koordynuj ce zobowi zani s  do zapoznania podległego   

    personelu z informacjami uzyskanymi na spotkaniach. 

 

§ 22 

1. W Szpitalu funkcjonuj  samodzielne stanowiska pracy:  

1) Radca prawny, 

2) Piel gniarka Epidemiologiczna,  

3) ds. p. po ., bhp i obrony cywilnej, ochrony rodowiska,  

4) Kapelan szpitalny. 

5) Pełnomocnik ds. SZJ. 

6) Lekarz zakładowy. 

7) Inspektor ds. ochrony radiologicznej.  

8) Inspektor ochrony danych. 

2. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiedzialni s  za 

wła ciwe organizowanie pracy oraz zapewnienie prawidłowego i terminowego 

wykonywania powierzonych zada  i obowi zków. 

3. Do obowi zków pracowników zajmuj cych samodzielne stanowiska pracy                                 

w szczególno ci nale y realizowanie jednorodnych lub tematycznie wyspecjalizowanych 

czynno ci w oparciu o obowi zuj ce przepisy prawne oraz wewn trzne akty 

normatywne, oraz współdziałanie z kierownikami poszczególnych komórek 

organizacyjnych Szpitala w zakresie prawidłowego jego funkcjonowania. 

4. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy podlegaj  bezpo rednio     

Dyrektorowi Szpitala i przed nim odpowiadaj  za wykonywanie swoich zada . 
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IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK   
       ORGANIZACYJNYCH SZPITALA 
 

Rozdział I. Zadania wspólne komórek organizacyjnych Szpitala 
 

§ 23 

1. Do wspólnych zada  komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy oraz osób     

    sprawuj cych okre lone funkcje nale y: 

1) realizacja zada  szpitala i celu dla którego został utworzony, okre lonych                             

w powszechnie obowi zuj cych przepisach prawa, Statucie oraz niniejszym 

Regulaminie, 

2) dbało  o nale yty wizerunek Szpitala, jako  udzielanych wiadcze  zdrowotnych 

oraz efektywno  zespołów, którymi kieruj . 

2. Zadania szczegółowe poszczególnych komórek, stanowisk i osób, o których mowa w ust.1        

    okre la niniejszy Regulamin. 

 

§ 24 

1. W Szpitalu wiadczenia zdrowotne udzielane s  wył cznie przez osoby wykonuj ce 

zawody medyczne oraz spełniaj ce wymagania kwalifikacyjne okre lone w odr bnych 

przepisach. 

2. Szczegółowe zakresy obowi zków uprawnie  oraz odpowiedzialno ci pracowników 

znajduj  si  w aktach osobowych. 

3. W Szpitalu dopuszcza si  wiadczenia wykonywane przez wolontariuszy. 

 

Rozdział II. Organizacja wewn trzna 
 

§ 25 

W Szpitalu działaj : 

1) Komórki organizacyjne działalno ci medycznej, działaj ce w ramach zakładów 

leczniczych: 

a) Lecznictwo Zamkni te: 

a. Oddziały Szpitalne, 

b. Izba Przyj  z Ambulatorium Chirurgicznym i Zespołem Wyjazdowym typu N, 

c. Blok operacyjny, 

d. Apteka szpitalna. 

b) Zespół Specjalistycznych Poradni Dzieci cych z Diagnostyk : 

a. poradnie dzieci ce, 

b. oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzie y, 

c. gabinety diagnostyczno – zabiegowe, 

d. gabinet fizjoterapii, 

e. zespół leczenia rodowiskowego dla dzieci i młodzie y, 

f. pracownie diagnostyczne: EEG, spirometrii, EKG, endoskopii, 

g. pracownia diagnostyki obrazowej: TK, RTG, USG, 

h. Laboratorium Centralne /pracownie: analityki klinicznej, mikrobiologii, 

toksykologii, pracownia immunologii transfuzjologicznej z bankiem krwi/. 

2) Komórki organizacyjne zapewniaj ce obsług  Zakładu. 
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§ 26 

Struktur  organizacyjn  Szpitala tworz : 

1) pion dyrektora Szpitala, 

2) pion zast pcy dyrektora ds. lecznictwa,   

3) pion zast pcy dyrektora ds. admin. – technicznych, 

4) pion głównego ksi gowego, 

5) pion naczelnej piel gniarki. 

 

§ 27 

Schemat przedstawiaj cy struktur  organizacyjn  Szpitala stanowi zał cznik nr 2  

do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 28 

1. Zakres uprawnie  i obowi zków Dyrektora obejmuje w szczególno ci: 

1) wytyczanie głównych kierunków rozwoju działalno ci Szpitala, 

2) planowanie, nadzorowanie działalno ci Szpitala i organizowanie pracy w sposób 

zapewniaj cy nale yte wykonywanie wiadcze  zdrowotnych w warunkach zgodnych 

z obowi zuj cymi przepisami i zasadami okre lonymi w zawartych umowach, 

3) ustalanie wewn trznych aktów prawnych reguluj cych funkcjonowanie Szpitala, 

4) kontrol  i ocen  pracy komórek organizacyjnych oraz ich kierowników, 

5) wykonywanie czynno ci zwi zanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, nagradzaniem 

pracowników Szpitala, 

6) nadzór nad pozyskaniem funduszy oraz projektów ministerialnych, Unii Europejskiej, 

7) nadzór nad opracowywaniem planów i programów w zakresie remontów, inwestycji, 

zakupów inwestycyjnych oraz nadzorowanie ich realizacji, 

8) ustanawianie pełnomocników Dyrektora, 

9) współdziałanie z organizacjami zwi zków zawodowych działaj cych w Szpitalu                      

i innymi organizacjami zawodowymi pracowników, 

10)  koordynacja funkcjonowania i współpracy wszystkich struktur organizacyjnych 

Szpitala, 

11)  wykonywanie innych czynno ci zwi zanych z zarz dzaniem i kierowaniem Szpitala     

wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów. 

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Szpitala, a w szczególno ci             

za: 

1) tworzenie warunków organizacyjnych zapewniaj cych uzyskiwanie optymalnych 

efektów wykonywania działalno ci, 

2) dobór i wła ciwe wykorzystywanie kadr, 

3) zapewnianie pracownikom wła ciwych warunków pracy i warunków socjalno-  

bytowych, 

4) wła ciw  gospodark  mieniem i rodkami finansowymi, 

5) zabezpieczanie spraw obj tych tajemnic  pa stwow  i słu bow , 

6) nadzór nad przygotowaniami Szpitala na potrzeby obronne Pa stwa. 

 

§ 29 

Dyrektorowi podlegaj  bezpo rednio: 

1) Z-ca dyr. ds. lecznictwa, 

2) Z-ca dyr. ds. admin. – technicznych, 

3) Naczelna Piel gniarka, 

4) Główny ksi gowy, 
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5) Komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska, pełnomocnicy: 

a)    Sekcja Kadr i Płac,  

b)   Radca prawny, 

c)    Piel gniarka Epidemiologiczna,  

d) stanowisko ds. obrony cywilnej, bhp, p.po . i ochrony rodowiska 

e)     kapelan szpitalny. 

f)     inspektor ochrony radiologicznej, 

g) Pełnomocnik ds. Systemu Zarz dzania Jako ci , 

h) Lekarz zakładowy, 

i)     Inspektor ochrony danych,  

 

Zadania komórek organizacyjnych tworz cych pion Dyrektora Zakładu 

 
§ 30 

1. Sekcja Kadr i Płac do zada  którego nale y: 

1)  prowadzenie wła ciwej polityki doboru i wykorzystywania personelu zatrudnionego  

w Szpitalu w ramach stosunku pracy lub na postawie innej ni  stosunek pracy, 

prowadzenie spraw pracowniczych, 

2)  współpraca z reprezentatywnymi organizacjami zwi zkowymi oraz innymi 

organizacjami pracowniczymi,  

3)  współtworzenie i nadzór nad przestrzeganiem regulaminów, prawa pracy na 

podstawie obowi zuj cych w tym zakresie przepisów prawnych, 

4)  nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, 

5)  prowadzenie ewidencji wojskowej i danych do reklamacji w WKU, 

6)  mobilizacja personelu medycznego na czas zagro enia bezpiecze stwa Pa stwa              

i wojny. 

7) prowadzenie spraw z zakresu wynagrodze , ubezpiecze  społecznych i podatkowych 

pracowników, niezale nie od formy zatrudnienia. 
 

2. Radca Prawny - do zada  nale y: 
1) udzielanie komórkom organizacyjnym Szpitala opinii i porad prawnych oraz 

wyja nie  w zakresie stosowania prawa, 

2) informowanie komórek organizacyjnych Szpitala o zmianach w obowi zuj cych  

przepisach prawnych, 

3) uczestniczenie w prowadzonych przez Szpital rokowaniach, których celem jest 

nawi zanie, zmiana lub rozwi zanie stosunku prawnego w tym zawarcie umów 

długoterminowych lub nietypowych, 

4) opiniowanie wszystkich spraw tego wymagaj cych, 

5) nadzór prawny nad egzekucj  nale no ci Szpitala, 

6) wyst powanie w charakterze pełnomocnika Szpitala w post powaniach: s dowym, 

arbitra owym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekaj cymi. 

 

3. Piel gniarka Epidemiologiczna 

Do zada  Piel gniarki Epidemiologicznej nale y w szczególno ci: 

1) nadzór nad zapewnieniem i przestrzeganiem wymaga  higienicznych i zdrowotnych w 

zakresie sterylizacji, dezynfekcji, stosowania indywidualnych rodków ochrony 

pracowników, 

2) nadzór nad opracowaniem i wdro eniem procedur zapewniaj cych ochron  przed 

zaka eniami zakładowymi zgodnie z obowi zuj cymi standardami, 

3) nadzór nad przestrzeganiem standardów higieny wewn trzszpitalnej, 
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4) nadzór nad szpitalnym systemem bada , identyfikacji i rejestracji szczepów 

bakteryjnych w celu oceny stanu zaka enia hospitalizowanych pacjentów i ska enia 

rodowiska zakładu, wieloopornymi szczepami szpitalnymi, 

5) nadzór nad prowadzeniem rejestrów zaka e  szpitalnych, 

6) sporz dzanie raportów półrocznych i rocznych o wyst powaniu zaka e  szpitalnych i 

drobnoustrojach alarmowych oraz przedkładanie ich Dyrektorowi Szpitala oraz 

wła ciwemu Pa stwowemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

7) sporz dzanie raportów wst pnych o podejrzeniu ogniska epidemicznego w Szpitalu 

oraz raportów ko cowych z czynno ci podejmowanych w celu wygaszenia ogniska 

epidemicznego oraz przedkładanie ich Dyrektorowi Szpitala, 

8) przekazywanie Dyrektorowi Szpitala aktualnych wska ników epidemiologicznych 

wraz z wnioskami dotycz cymi profilaktyki, leczenia oraz aspektów ekonomicznych, 

9) czynny udział w opiniowaniu wniosków dotycz cych remontów, modernizacji, 

usprawnie  Szpitala w aspekcie zapobiegania i zmniejszania ryzyka zaka e  

szpitalnych, 

10) nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji personelu medycznego w zakresie profilaktyki 

zaka e  szpitalnych, 

11) organizowanie prac Zespołu ds. zaka e  szpitalnych. 

 

4.   Stanowisko ds. obrony cywilnej, bhp, p.po . i ochrony rodowiska 

 
1) Do zada  wykonywanych na w/w stanowisku z zakresu p.po . nale y w 

szczególno ci: 

 

a) czuwanie nad przestrzeganiem w Zakładzie ogólnych przepisów 

przeciwpo arowych oraz opracowywanie szczegółowych instrukcji 

zakładowych, 

b) Przeprowadzanie kontroli zabezpieczenia przeciwpo arowego pomieszcze  

zajmowanych przez Zakład oraz udział w kontrolach prowadzonych przez 

organy ochrony przeciwpo arowej lub organ zało ycielski, 

c) Planowanie potrzeb w zakresie wyposa enia pomieszcze  w sprz t ga niczy                             

i urz dzenia alarmowe, 

d) pilnowanie i zlecanie terminowej kontroli konserwacji podr cznego sprz tu 

ga niczego     i urz dze  przeciwpo arowych, bie ce czuwanie nad ich 

sprawno ci , 

e) prowadzenie instrukta u wst pnego i szkolenia informacyjnego pracowników 

Zakładu, 

f) samodzielne prowadzenie dora nych kontroli we wszystkich obiektach i na 

odcinkach     pracy Zakładu, zgłaszanie Dyrektorowi spostrze e  i wniosków 

maj cych wpływ na stan zabezpieczenia przeciwpo arowego, 

g) współpraca z wła ciw  terenow  Komend  Pa stwowej Stra y Po arnej w 

zakresie     zabezpieczenia przeciwpo arowego, 

h) prowadzenie dokumentacji dotycz cej zabezpieczenia przeciwpo arowego, 

i) wykonywanie innych zada  wynikaj cych z przepisów i zasad p/po . 

 

2) Do zada  w zakresie obrony cywilnej, zarz dzania  kryzysowego nale y w 

szczególno ci zapewnienie pełnej realizacji zada  z zakresu obronno ci, obrony 

cywilnej i zagro e  kryzysowych: 

a) W zakresie spraw obronnych: 

a. opracowanie i prowadzenie dokumentacji obronnej Szpitala, 
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b. prowadzenie procedur reklamacyjnych ołnierzy rezerwy, 

c. prowadzenie wiadcze  na rzecz obrony. 

b) W zakresie obrony cywilnej: 

a. opracowywanie dokumentacji OC, 

b. nadzór nad zakładowymi formacjami OC, 

c. nadzór nad magazynem OC. 

c) W zakresie zarz dzania kryzysowego: 

a. opracowywanie planów działania na wypadek sytuacji kryzysowej, 

b. współpraca z Powiatowym i Miejskim Zespołem Zarz dzania Kryzysowego. 

   

3) Do zada  z zakresu bhp nale y w szczególno ci: 

a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 

bezpiecze stwa i higieny pracy, a tak e bie ce informowanie pracodawcy o 

stwierdzonych zagro eniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzaj cymi do       

usuwania tych zagro e , 

b) sporz dzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych 

analiz stanu bezpiecze stwa i higieny pracy zawieraj cych propozycje 

przedsi wzi  technicznych i organizacyjnych maj cych na celu zapobieganie 

zagro eniom ycia i zdrowia pracowników oraz popraw  warunków pracy, 

c) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Zakładu, przedstawianie     

propozycji dotycz cych rozwi za  techniczno-organizacyjnych, zapewniaj cych 

popraw  stanu bezpiecze stwa i higieny pracy, 

d) współpraca z laboratoriami (upowa nionymi, zgodnie z odr bnymi przepisami) do      

dokonywania bada  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uci liwych wyst puj cych w rodowisku pracy, w zakresie 

organizowania tych bada   i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników 

przed tymi czynnikami lub warunkami, 

e) współdziałanie z lekarzem sprawuj cym profilaktyczn  opiek  zdrowotn  nad       

pracownikami, a w szczególno ci przy organizowaniu okresowych bada  

lekarskich       pracowników, 

f) współdziałanie ze społeczn  inspekcj  pracy oraz z zakładowymi organizacjami       

zwi zkowymi w sprawach maj cych na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad       

bezpiecze stwa i higieny pracy a tak e podejmowanych przez pracodawc         

przedsi wzi ciach maj cych na celu popraw  warunków pracy, 

g) przeprowadzanie szkolenia wst pnego pracowników w zakresie BHP. 

h) przeprowadzanie kontroli stanu bezpiecze stwa i higieny pracy, a tak e       

przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w 

ka dym innym miejscu wykonywania pracy, 

i) wyst powanie do osób kieruj cych pracownikami z zaleceniami usuni cia        

stwierdzonych zagro e  wypadkami i szkodliwo ci zawodowych oraz uchybie   

w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy, 

j)  niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub innego urz dzenia technicznego w 

razie wyst pienia bezpo redniego zagro enia ycia lub zdrowia pracownika albo 

innych osób, 

k) niezwłoczne odsuni cie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy       

wzbronionej oraz niezwłoczne odsuni cie od pracy pracownika, który swoim       

zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpo rednie zagro enie 

ycia  lub zdrowia własnego albo innych osób, 

l) wnioskowanie do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie 

pracy, w jego cz ci lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawc  do 
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wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpo redniego zagro enia ycia 

lub zdrowia pracowników albo innych osób. 

 

4) Do zada  w zakresie ochrony rodowiska nale y w szczególno ci: 

a) prowadzenie dokumentacji wynikaj cej bezpo rednio z Ustawy Prawo Ochrony 

rodowiska powi zanych oraz kontrolowanie przestrzegania tych przepisów, 

b) organizowanie i nadzorowanie działa  szpitala zwi zanej z ochron  rodowiska, 

c) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby uzyskiwania zgód/pozwole  

zwi zanych z ochron  rodowiska, 

d) sporz dzanie, przygotowywanie raportów, sprawozda  dotycz cych ochrony 

rodowiska, 

e) przekazywanie informacji o stanie ochrony rodowiska organom pa stwowym, 

samorz dowym, 

f) współpraca z komórkami szpitala w zakresie realizowania zada  i celów ochrony 

rodowiska, 

g) prowadzenie gospodarki odpadami, w tym organizacja zbierania i utylizowania 

odpadów. 

 
5. Kapelan Szpitalny - do stanowiska w szczególno ci nale y: 

1) Sprawowanie opieki duszpasterskiej, odprawianie mszy i posługi przy łó ku    

hospitalizowanych pacjentów zgodnie z ich wyznaniem 

2) udzielanie posług religijnych na salach chorych tak aby nie zakłócały normalnej pracy    

zakładu. 

3) czynno ci kapłana nie mog  narusza  wolno ci sumienia i wyznania pacjentów lub     

personelu, 

4) zasady wykonywania posług religijnych okre laj  akty prawne: 

a) Art. 53 ust. 2 Konstytucji 

b) Art. 17 Konkordatu z dnia 28 .07. 1993r. (Dz. U. nr 51, poz. 318 z 1998 r.) 

 
6. Inspektor ochrony radiologicznej 

 
  Do zada  inspektora ochrony radiologicznej nale y w szczególno ci: 

1) Nadzór i kontrola prawidłowo ci funkcjonowania urz dze  

rentgenodiagnostycznych, 

2) Dbanie o bezpiecze stwo pracowników i pacjentów, 

3) Dopilnowywanie i kontrola przegl dów gwarancyjnych,  

4) Systematyczna kontrola bada  podstawowych, specjalistycznych, 

5) Wykonywanie bada  i testów akceptacyjnych, 

6) Kontrola i przestrzeganie zasad posługiwania si  i wykorzystywania pomiarów 

dozymetrycznych, 

7) Prowadzenie i weryfikowania ksi ki kontroli jako ci pracowni. 

 

a) Pełnomocnik ds. Systemu Zarz dzania Jako ci  
 

  Do zada  Pełnomocnika nale y w szczególno ci: 

1)   Proponowanie szczegółowych celów jako ciowych w zgodzie z obowi zuj c  

polityk  jako ci,  

2) Nadzór nad realizacj  szczegółowych celów jako ciowych,  
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3) Kompleksowe prowadzenie, nadzorowanie i koordynacja wszelkich spraw 

zwi zanych z funkcjonowaniem systemu zarz dzania jako ci  zgodnie z ISO 9001: 

2008.   

4) Nadzór nad dokumentacj  systemow : aktualizacja i wycofywanie dokumentacji 

nieaktualnej.  

5) Organizowanie i kompleksowe prowadzenie audytów:  

a) opracowanie rocznego harmonogramu audytów,  

b) wyznaczanie audytorów do audytu poszczególnych komórek organizacyjnych,  

c) przechowywanie dokumentacji audytowej. 

6) Nadzór nad działaniami koryguj cymi i zapobiegawczymi: 

a) ocena zasadno ci uruchomienia działa  koryguj cych lub zapobiegawczych,  

b) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podj cie działa  koryguj cych lub 

zapobiegawczych, 

c) okre lenie czasu niezb dnego do realizacji działa  koryguj cych lub 

zapobiegawczych,  

d) monitorowanie uruchomionych działa  koryguj cych lub zapobiegawczych,   

7) Przygotowanie kompleksowych materiałów dla Kierownictwa zakładu do okresowych 

przegl dów funkcjonowania systemu. 

8) Proponowanie szkole  dla personelu zakładu z zakresu doskonalenia systemu 

zarz dzania jako ci  (dla pracowników i audytorów).   

a) organizowanie szkole  wewn trznych z zakresu zarz dzania jako ci . 

b) wnioskowanie do Kierownictwa placówki o skierowanie pracownika na szkolenie 

zewn trzne z zakresu zarz dzania jako ci .  

9) Utrzymywanie kontaktów z jednostk  certyfikuj c .  

10) Wysuwanie propozycji doskonalenia systemu.  

 

b) Lekarz zakładowy 
 
Do zada  lekarza zakładowego nale y w szczególno ci: 

a) wykonywanie bada  wst pnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych  

    w Kodeksie pracy, 

b) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach   

    wydanych na jego podstawie, 

c) ocen  mo liwo ci wykonywania pracy uwzgl dniaj c  stan zdrowia i zagro enia   

    wyst puj ce w miejscu pracy, 

d) prowadzenie działalno ci konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie   

    patologii zawodowej, 

e) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub   

    inne choroby zwi zane z wykonywan  prac , 

f) monitorowanie stanu zdrowia osób pracuj cych zaliczanych do grup szczególnego   

   ryzyka, a zwłaszcza osób wykonuj cych prac  w warunkach przekroczenia normatywów   

   higienicznych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ci arnych, 

g) wykonywanie bada  umo liwiaj cych wczesn  diagnostyk  chorób zawodowych i  

    innych chorób zwi zanych z wykonywan  prac , 

h) prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza wyst powania chorób   

         zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy. 
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c)  Inspektor ochrony danych 
 

Do zada  inspektora ochrony danych nale y w szczególno ci: 

a) informowanie dyrektora oraz pracowników, którzy przetwarzaj  dane osobowe, o 

obowi zkach spoczywaj cych na nich na mocy przepisów Unii Europejskiej lub 

pa stw członkowskich o ochronie danych, a tak e prawa krajowego i doradzanie im 

w tej sprawie, 

b) monitorowanie przestrzegania przepisów w sprawie ochrony danych, 

c) monitorowanie przestrzegania obowi zuj cych w szpitalu regulacji wewn trznych 

w zakresie: Polityki bezpiecze stwa przetwarzania danych osobowych, Instrukcji 

zarz dzania systemem informatycznym, 

d) prowadzenie szkole  personelu uczestnicz cego w operacjach przetwarzania oraz 

powi zane z tym audyty, 

e)  prowadzenie i weryfikowanie rejestru czynno ci przetwarzania danych osobowych, 

f) prowadzenie i weryfikowanie rejestru kategorii czynno ci przetwarzania danych 

osobowych, 

g) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotycz , we wszystkich 

sprawach zwi zanych z przetwarzaniem ich danych osobowych,  

            h) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urz du Ochrony Danych    

               Osobowych w kwestiach zwi zanych z przetwarzaniem i współpraca z Prezesem   

               Urz du Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 31 
Do podstawowych obowi zków Zast pcy Dyrektora ds. Lecznictwa nale y w szczególno ci:  

 

1) zapewnienie zgodnego z wymogami okre lonymi przez NFZ udzielania wiadcze  

zdrowotnych przez Szpital,  

2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zada  przez podległe komórki 

organizacyjne, 

3) nadzór nad wła ciwym prowadzeniem dokumentacji medycznej w Szpitalu, 

4) nadzorowanie pracy Apteki Szpitalnej ze szczególnym uwzgl dnieniem zgodnego z 

potrzebami i standardami zaopatrzenia w leki, rodki opatrunkowe itp., 

5) udział w pracach dotycz cych składanych ofert do NFZ, MZ, i innych, a tak e 

sprawowanie bezpo redniego nadzoru nad realizacj  umów na wiadczenia zdrowotne 

zawarte z tymi podmiotami, 

6) prowadzenie nadzoru nad wła ciwym gospodarowaniem rodkami farmaceutycznymi i 

materiałami medycznymi, 

7) kontrolowanie prowadzenia dokumentacji medycznej we wszystkich komórkach 

wiadcz cych usługi zdrowotne, 

8) planowanie i monitoring udzielania w Szpitalu wiadcze  zdrowotnych, 

9) nadzorowanie jako ci wiadcze  zdrowotnych udzielanych w Szpitalu, 

10) koordynowanie prac zwi zanych z dostosowaniem działalno ci Szpitala do wymogów 

standardów akredytacyjnych, 

11) nadzorowanie przestrzegania praw pacjenta zgodnie z przepisami w tym zakresie, 

12) nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem łó ek w szpitalu oraz sprz tu medycznego  

w poszczególnych komórkach organizacyjnych 

13) zapewnienie odpowiedniej kadry medycznej na stanowiskach ordynatorów / 

kierowników oddziałów/ lekarzy pracuj cych oraz nadzorowanie zatrudnienia kadry 

lekarzy i innych pracowników medycznych w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych, 



Szpital Pediatryczny w Bielsku- Białej, 43 – 300 Bielsko – Biała, ul. Sobieskiego 83 

 19

14) nadzór nad prawidłowym przebiegiem kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, 

15) nadzór i koordynowanie pracy kierowników/ordynatorów medycznych komórek 

organizacyjnych,  

16) zapewnienie nadzoru nad funkcjonowaniem Szpitala po godzinach podstawowej 

ordynacji oraz w dni wolne od pracy, nadzorowanie prawidłowo ci harmonogramów pracy 

lekarzy pełni cych dy ury medyczne, 

17) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach awansowania, wynagradzania, nagradzania i 

karania pracowników nadzorowanego pionu, 

18) rozpatrywanie skarg i wniosków dotycz cych udzielania wiadcze  zdrowotnych, 

19) inspirowanie i koordynowanie szkole  dla pracowników medycznych. 

2. Zast pca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za realizacj  w/w zakresu czynno ci oraz 

ponosi odpowiedzialno  za prawidłowy proces udzielania wiadcze  zdrowotnych. 

3. Zast pca dyrektora ds. lecznictwa podlega bezpo rednio Dyrektorowi Szpitala i przed nim 

odpowiada za wykonywanie ci cych na nim zada . 

 
Pion zast pcy dyrektora ds. lecznictwa 
 

§ 32 

1. Oddziały Szpitalne 

 

Do zada  Oddziałów Szpitalnych nale y, z zastrze eniem  § 72 do § 77 : 

1) udzielanie wiadcze  zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w oddziałach oraz 

zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i piel gniarskiej zgodnie z powszechnie 

obowi zuj cymi standardami, 

2) leczenie zachowawcze i operacyjne pacjentów oraz udzielanie konsultacji 

specjalistycznych, 

3) wprowadzanie przez personel medyczny nowoczesnych metod diagnostycznych                  

i terapeutycznych, 

4) współpraca z uczelniami medycznymi i innymi instytucjami, 

5) umo liwienie odbywania sta ów do specjalizacji lekarzom innych dziedzin, 

6) opiniowanie o stanie zdrowia pacjentów oraz orzekanie o czasowej niezdolno ci do 

pracy, 

7) prowadzenie dokumentacji chorych, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami                           

z uwzgl dnieniem specyfiki oddziału. 

 

2. Izba Przyj   
Do zada  Izby Przyj  nale y, z zastrze eniem  § 72 do § 77 : 
1) badanie i przyjmowanie pacjentów do Oddziałów Szpitala, 
2) udzielanie pomocy w razie nagłych wypadków lub zachorowa , 
3) skre lony. 

 
3. Przychodnie Specjalistyczne  

 

      Do zada  Przychodni Specjalistycznych nale y, z zastrze eniem  § 85 do § 87 : 
1) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji, 

2) organizowanie i prowadzenie o wiaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalno ci, 

3) wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w rodki pomocnicze i przedmioty 

ortopedyczne, 

4) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi słu by zdrowia , szkołami , 

zakładami pracy , organizacjami i stowarzyszeniami, 
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5) przeprowadzanie bada  profilaktycznych pracowników podmiotów gospodarczych, 

6) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, 

 

4. Apteka Szpitalna  
Do zada  Apteki Szpitalnej: 

1) przygotowywanie leków, 

2) organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne, 

3) udział w monitorowaniu działa  niepo danych leków,  

4) udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala, 

5) udział w racjonalizacji farmakoterapii, 

6) współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami 

medycznymi w szpitalu. 

 
5. Pracownie diagnostyczne i Laboratorium Centralne 

 

Do zada  nale y wykonywanie bada , opisów, analiz lekarskich, u pacjentów leczonych  

w Szpitalu, w Poradniach Specjalistycznych oraz u pacjentów kierowanych przez innych 

wiadczeniodawców w przypadku zawarcia stosownych umów, a tak e pacjentów bez 

skierowania. 
 

§ 33 

1. Zast pca dyrektora ds. administracyjno – technicznych kieruje i nadzoruje 

działalno  Szpitala w zakresie wszelkich spraw technicznych, informatycznych, 

administracyjno-gospodarczych oraz podejmuje decyzje w sprawach wchodz cych w 

zakres działania podległego mu pionu. 

2. Zast pca dyrektora ds. administracyjno – technicznych ci le współpracuje z 

Głównym  Ksi gowym i wspólnie z nim odpowiada za realizacj  planu finansowego i 

planu   inwestycyjnego Szpitala. 

3. Zakres uprawnie  i obowi zków zast pcy dyrektora administracyjno – technicznych    

obejmuje w szczególno ci : 

1) nadzór i kontrol  nad maj tkiem Szpitala pod wzgl dem budowlanym                           

i energetycznym, 

2) tworzenie planów inwestycyjnych na ka dy rok kalendarzowy, 

3) nadzorowanie i koordynowanie pracy podległych komórek organizacyjnych, 

4) kontrol  i nadzór nad całokształtem prac zwi zanych z prowadzeniem systemów   

informatycznych i jako ciowych, 

5) wdra anie informatyzacji, 

6) podejmowanie działa  zmierzaj cych do minimalizacji kosztów materiałowych               

i zu ycia mediów, 

7) planowanie i dokonywanie analiz w zakresie ekonomicznym, administrowania                 

i prowadzenia prawidłowej gospodarki maj tkiem Szpitala, 

8) nadzorowanie i kontrola w zakresie transportu sanitarnego, 

9) nadzorowanie i kontrola w zakresie spraw technicznych, gospodarczych                        

i administracyjnych zwi zanych z prawidłowym funkcjonowaniem Szpitala, 

10) sprawowanie kontroli nad wła ciwym u ytkowaniem i zabezpieczeniem maj tku 

Szpitala. 

4. Zast pca dyrektora ds. administracyjno – technicznych, ponosi odpowiedzialno  za 

prawidłowe funkcjonowanie całokształtu spraw technicznych oraz administracyjno- 

gospodarczych Szpitala. 
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5. Zast pca dyrektora ds. administracyjno – technicznych podlega bezpo rednio 

Dyrektorowi Szpitala i przed nim odpowiada za wykonywanie ci cych na nim zada  

 

Pion zast pcy dyrektora ds. administracyjno - technicznych 
 

§ 34 

W skład pionu wchodz : 
1. Dział Administracyjno – Eksploatacyjny, 

2. Stanowisko ds. zamówie  publicznych 

3. Dział Metodyczno – Organizacyjny i Statystyki, 

4. Biblioteka szpitalna, 

5. Grupa Utrzymania Czysto ci, 

6. Informatyk. 

 

1. Dział Administracyjno – Eksploatacyjny 

W skład działu Administracyjno – Eksploatacyjnego wchodz : 

1) Warsztaty,  

2) Zaopatrzenie, 

3) Magazyn, 

 

Do zada  Działu nale y w szczególno ci: 

1) zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomo ci, 

2) opracowywanie i przedstawianie do akceptacji planów inwestycyjnych                                    

i remontowych oraz nadzór nad ich realizacj , 

3) opracowywanie i przedstawianie do akceptacji planów zaopatrzenia i ich realizacja,  

4) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urz dze  i instalacji elektrycznych, 

instalacji gazów medycznych, urz dze  chłodniczych, sieci wodno – kanalizacyjnej, 

centralnego ogrzewania, urz dze  ł czno ci takich jak alarmowe, sygnalizacyjne                 

i d wigowe, a tak e sprz tu techniczno - gospodarczego,  

5) organizowanie i prowadzenie działalno ci administracyjno – gospodarczej, 

6) zapewnienie prawidłowej gospodarki paliwowo – energetycznej, 

7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowo ci  gospodarki materiałowej, kasacji oraz 

przechowywania materiałów, 

8) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów szpitala, 

9) prowadzenie dokumentacji i ewidencji sprz tu medycznego, 

10) bie ce naprawy sprz tu i aparatury medycznej, 

11) zlecanie okresowych przegl dów oraz konserwacji sprz tu medycznego, 

12) zlecanie napraw aparatury medycznej do serwisu, 

13) transport odpadów produkowanych w Szpitalu, 

14) zabezpieczenie rezerwowych ródeł energii elektrycznej, wody i ogrzewania, 

15) prowadzenie gospodarki magazynowej, 

16) zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomo ci; budynków i budowli poprzez 

dokonywanie bie cej i okresowej kontroli, 

17) prowadzenie remontów i napraw maj cych na celu utrzymanie w nale ytym stanie 

technicznym i sanitarnym obiektów, 

18) prowadzenie spraw z zakresu inwestycji prowadzonych przez Szpital, 

19) prowadzenie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczo ci w zakresie ochrony      

rodowiska. 

2. Stanowisko ds. Zamówie  Publicznych:  
Do podstawowych zada  Stanowiska ds. Zamówie  Publicznych  nale y: 
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1) przestrzeganie stosowania ustawy prawo zamówie  publicznych oraz przepisów 

            wykonawczych w zakresie: 

a) organizowania post powa  o udzielenie zamówie  publicznych i dokonywania 

wyboru dostawców towarów i wykonawców usług oraz robót budowlanych z 

zastosowaniem i przestrzeganiem powołanej powy ej ustawy, 

b) prowadzenie rejestru zamówie  publicznych, 

c) prowadzenie kontroli nad ci gło ci  zawieranych umów przetargowych, 

d) udział w pracach komisji przetargowych, 

e) obsługa komisji powoływanych w sprawie udzielenia zamówie  publicznych. 

f) przygotowywanie umów na zakup towarów i usług oraz na roboty budowlane, 

dzier awy,  

g) bie ce i terminowe przyjmowanie i sprawdzanie faktur pod wzgl dem zgodno ci 

z zamówieniami i faktyczn  dostaw , 

h) inne czynno ci zwi zane z realizacj  ustawy Prawo zamówie  publicznych 

ułatwiaj cych działalno  Szpitala, 

i)  udzielanie komórkom organizacyjnym Zakładu wszelkich wyja nie , informacji                               

i wskazówek w zakresie procedury, niezb dnych dokumentów, terminów,  

2) przestrzeganie wewn trznych zasad dokonywania zakupu towarów i usług o warto ci 

poni ej 30 000 EUR. 

 

3. Dział Metodyczno – Organizacyjny i Statystyki:  
 

1) Zagadnienia formalno – prawne i proceduralne: 
a) obsługa kancelaryjna Dyrektora i Zast pcy Dyrektora, 

b) przyjmowanie i wysyłanie oraz prowadzenie ksi gi korespondencji pism 

przychodz cych i wychodz cych, 

c) dostarczanie pism do poszczególnych komórek szpitala, 

d) prowadzenie ksi ek kontroli zewn trznych i kontroli sanitarnych, 

e) kompletowanie aktów normatywnych i przekazywanie wła ciwym komórkom  

w zakresach ich dotycz cych, 

f) prowadzenie spraw formalno – prawnych szpitala / statutu, regulaminu 

organizacyjnego, innych regulaminów i instrukcji wewn trznych, protokołów 

pokontrolnych, decyzji pokontrolnych/, 

g) opracowywanie, przygotowywanie aktów wewn trznych szpitala /zarz dze , polece / 

wraz z prowadzeniem ich rejestru, 

h) obsługa posiedze  i spotka  

i) prowadzenie ksi ki skarg i wniosków, 

j) obsługa ksero, faksu, telefonów, komputera, poczty elektronicznej, 

k) bie ce monitorowanie stron www, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania 

szpitala, 

l) pisanie wniosków i programów w ramach pozyskiwania rodków finansowych z 

programów operacyjnych, samorz dów, instytucji, 

m) opracowywanie pism i wyst pie , 

n) prowadzenie strony www. szpitala, 

o) współpraca z instytucjami, organizacjami, samorz dami, 

p) analiza skarg i wniosków dotycz cych organizacji i jako ci usług medycznych 

wiadczonych w szpitalu, 

q) działania w zakresie budowania pozytywnego wizerunku szpitala, 

r) prowadzenie spraw zwi zanych z akredytacj  szpitala, certyfikacj , systemami jako ci, 
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s) badania satysfakcji pacjentów z pobytu w szpitalu i jako ci wiadczonych usług przez 

Szpital w porozumieniu z Naczeln  Piel gniark  za po rednictwem ankiet lub strony 

www, 

t) prowadzenie składnicy akt, 

u) współpraca z komórkami jednostki organizacyjnej w zakresie prawidłowego 

klasyfikowania akt, tworzenia teczek akt i przygotowania akt do przekazania ich do 

archiwum zakładowego w terminie przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej, 

v) przejmowanie akt z komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo - 

odbiorczych, 

w) ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyj tych do przechowania akt, 

x) udost pnianie i wypo yczanie akt na zasadach okre lonych w odpowiednich 

przepisach, 

y) zabezpieczanie przej tej dokumentacji medycznej 

z)  udost pnianie dokumentacji medycznej 

aa) prowadzenie Ksi gi Głównej Szpitala oraz innych Ksi g zwi zanych z pobytem 

chorego w szpitalu, 

bb) wydzielanie z zasobu składnicy akt i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (kat. 

"B"), której okres przechowywania ju  min ł, 

cc) skre lony, 

dd) obsługa radcy prawnego, 

ee) obsługa kontroli, 

ff) nadzór nad prac  sekretarek medycznych, rejestratorek medycznych. 

 

2) Zagadnienia statystyki publicznej i wewn trznej: 
a) sporz dzanie sprawozda  statystycznych dotycz cych lecznictwa otwartego                      

i zamkni tego zgodnie z przepisami dotycz cymi statystyki publicznej, 

b) prowadzenie analizy statystycznej, opracowywanie danych statystycznych, dla potrzeb 

decyzyjnych i informacyjnych 

 

3) Zagadnienia szkoleniowe i dokształcaj ce: 
a) prowadzenie spraw szkole , sta y, specjalizacji personelu lekarskiego, 

b) współpraca z jednostkami prowadz cymi szkolenia, 

c) prowadzenie spraw zwi zanych z posiadaniem statusu komórek prowadz cych 

specjalizacje i sta e kierunkowe personelu lekarskiego, 

d) organizacja praktyk lekarskich, piel gniarskie, 

e) prowadzenie szkole  dla personelu medycznego z zakresu udzielania i rozliczania 

wiadcze  medycznych, 

 

4) Zagadnienia kontraktowania i udzielania wiadcze : 
a) dbanie o wła ciwy dobór kadr do wiadczenia usług medycznych zgodnie z 

wymogami NFZ, 

b) przygotowywanie w porozumieniu z ordynatorami oddziałów, kierownikami 

komórek organizacyjnych, wniosków do planów rocznych i wieloletnich oraz 

wytycznych i zalece  w celu zapewnienia wła ciwego poziomu (jako ci) 

wiadcze  zdrowotnych, 

c) prowadzenie wszelkich spraw zwi zanych z kontraktowaniem usług medycznych i 

prowadzenie aktualnej dokumentacji w tym zakresie, 

d) przygotowanie i prowadzenie post powa  konkursowych w sprawie umów                     

o udzielenie zamówienia na wiadczenia zdrowotne, 
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e) prowadzenie rozliczania usług wykonywanych w ramach umów na wiadczenia 

medyczne i diagnostyczne zawartych przez Szpital z innymi jednostkami oraz 

umów wymienionych w lit. d. 

f) kontrola dokumentacji medycznej zwi zanej z pobytem chorego w szpitalu, 

g) analiza wykonanych wiadcze  zdrowotnych w odniesieniu do zawartych umów, 

h) prowadzenie sprawozdawczo ci i dokumentacji rozliczeniowej z realizacji 

kontraktów z NFZ i stałe comiesi czne przedstawianie wyników i wniosków 

Dyrekcji zakładu 

i) prowadzenie rozlicze  z NFZ i innymi kontrahentami usług medycznych w aspekcie 

ilo ciowym i umownym, 

j) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej zwi zanej z wypisem pacjenta z oddziału, 

k) utrzymywanie stałego kontaktu z NFZ i innymi kontrahentami w aspekcie 

organizacyjnym, 

l) opracowywanie sprawozda  i analiza z działalno ci w zakresie wykonania 

kontraktów zawartych z NFZ, 

m) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej zwi zanej z wypisem pacjenta 

z oddziału. 

 

4. Biblioteka szpitalna 
 
Do zada  biblioteki szpitalnej nale y gromadzenie zbioru w postaci ksi ek, czasopism, 

w tym medycznych i udost pnianie ich pacjentom, pracownikom, stosownie do 

przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.  o bibliotekach /tj. Dz.U. z 2012r. poz. 642/ 

  
5. Grupa Utrzymania Czysto ci 

Do zada  nale y: 

1) organizowanie scentralizowanego transportu wewn trz zakładowego, 

2) utrzymanie czysto ci fizycznej i mikrobiologicznej powierzchni wraz                              

z wyposa eniem i sprz tem (z wyj tkiem specjalistycznego sprz tu medycznego) 

we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala, 

3) współpraca z piel gniarkami oddziałowymi i kierownikami komórek 

organizacyjnych w zakresie organizowania kompleksowego procesu sprz tania, 

4) współpraca z piel gniarka epidemiologiczn  w zakresie prawidłowego 

wykonywania procedur dekontaminacji. 

  

§ 35 

1.  Główny Ksi gowy Szpitala kieruje i nadzoruje działalno ci  Szpitala w zakresie spraw 

ksi gowych, ekonomicznych i finansowych, i podejmuje decyzje w sprawach 

wchodz cych w zakres działania podległego mu pionu. 

2.  Zakres uprawnie  i obowi zków Głównego Ksi gowego obejmuje w szczególno ci: 

1) kontrol  i nadzór nad całokształtem prac zwi zanych z prowadzeniem gospodarki 

finansowej zgodnie z obowi zuj cymi zasadami, 

2) planowanie, wykorzystanie i ewidencja rodków finansowych zwi zanych                                

z funkcjonowaniem Szpitala, 

3) planowanie rodków finansowych zwi zanych z długoletnim funkcjonowaniem 

Szpitala, 

4) analiz  finansów w uj ciu długoterminowej strategii zarz dzania, 

5) planowanie i dokonywanie analiz w zakresie gospodarki finansowej Szpitala, 

6) obieg i kontrol  dokumentów finansowych, 

7) nadzór nad zagadnieniami płacowymi, 
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8) kontrol  i nadzór nad inwentaryzacj  rodków trwałych i wyposa enia oraz zapasów 

magazynowych,  

9) nadzór nad rachunkiem kosztów i jego analiza, 

10) dokonywanie wst pnej kontroli zgodno ci operacji gospodarczych i finansowych                      

z  planem finansowym, 

11) dokonywanie wst pnej kontroli kompletno ci i rzetelno ci dokumentów dotycz cych 

operacji gospodarczych i finansowych, 

12) opracowywanie planów finansowych, bud etów cz stkowych dla komórek 

organizacyjnych, 

13) prowadzenie gospodarki finansowej Szpitala zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

prawa, 

14) okre lanie zasad, według których pozostałe komórki organizacyjne winne zapewni  

prawidłow  realizacj  gospodarki finansowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczo ci 

finansowej, 

15) nadzór nad opracowywaniem i kalkulacj  analiz opłacalno ci inwestycji. 

3.  Główny Ksi gowy ponosi odpowiedzialno  za prawidłowe funkcjonowanie     

rachunkowo ci jednostki. 

4.  Główny Ksi gowy podlega bezpo rednio Dyrektorowi Szpitala i przed nim odpowiada za 

wykonywanie swoich zada . 

 

Pion Głównego Ksi gowego 
 

§ 36 
Komórki organizacyjne podległe Głównemu Ksi gowemu: 
1. Dział Finansowo - Ksi gowy i kasa z sekcjami, 

1) ksi gowo ci finansowej, 

2) kosztów, 

3) ksi gowo ci inwentarzowej, 

4) kasa. 

 

2. Do zada  Działu Finansowo – Ksi gowego nale y: 

 

1) prowadzenie ewidencji ksi gowej Zakładu w zakresie rachunkowo ci w oparciu                 

o Zakładowy Plan Kont, Zarz dzenia Dyrektora i inne akty prawa wewn trznego, 

2) aktualizowanie Zakładowego Planu Kont i ewidencji ksi gowej do potrzeb analizy    

przychodów i kosztów, sprawozdawczo ci, 

3) prowadzenie ewidencji rodków inwestycyjnych, zada  inwestycyjnych, 

4) prowadzenie ewidencji zakładowego funduszu socjalnego, jego wykorzystania, 

5) wykonywanie kontroli formalno – rachunkowej, dekretacji dowodów ksi gowych,    

rozlicze  z tytułu zakupu towarów i usług, rozliczania wyjazdów słu bowych,    

rozliczania z tytułu rozrachunków z pracownikami, itp., według upowa nie     

wskazanych w Zarz dzeniach Dyrektora, 

6) terminowa realizacja płatno ci Szpitala z tytułu podatków i obowi zkowych składek, 

7) realizacja zobowi za  Szpitala za dostaw  towarów i usług, 

8) organizowanie windykacji nale no ci Szpitala, 

9) organizacja pracy kasy Szpitala oraz przyj cia i odprowadzenia gotówki, 

10) terminowe wypłaty wynagrodze  oraz nadzór nad prawidłowo ci  ich naliczania, 

11) ewidencja darowizn pieni nych i rzeczowych na rzecz Szpitala, 

12) prowadzenie rejestru sprzeda y, wystawianych faktur za wiadczone przez Szpital      

usługi medyczne i pozostał  działalno , w tym ewidencja ksi gowa sprzeda y usług      
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wiadczonych przez Szpital na podstawie zestawie  merytorycznych sporz dzonych      

przez komórki organizacyjne Szpitala, 

13) wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestrów VAT z tytułu sprzeda y oraz 

sporz dzanie deklaracji VAT 

14) czuwanie nad przestrzeganiem instrukcji obiegu dokumentów finansowo –  

ksi gowych, aktualizacja w zakresie potrzeb, 

15) terminowe sporz dzanie sprawozda  finansowych Szpitala, 

16) wykonywanie zada  z zakresu obowi zków wynikaj cych z przepisów ustawy                     

o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, 

17) wnioskowanie w sprawie dostosowania obiegu dokumentacji Szpitalnej do potrzeb       

ewidencji ksi gowej i analiz ekonomicznych, 

18) przestrzeganie dyscypliny finansowej, 

19) wnioskowanie w sprawie mo liwo ci optymalizacji kosztów Szpitala, 

20) prowadzenie ewidencji ilo ciowo - warto ciowej rodków trwałych i wyposa enia      

niskocennego oraz ewidencji pozabilansowej składników maj tku, 

21) prowadzenie ewidencji darowizn na rzecz Szpitala ich rozliczanie, 

22) prowadzenie ewidencji ksi gowej w zakresie gospodarki magazynowej, 

23) opracowywanie, weryfikacja systemu i metodologii rozliczania kosztów Szpitala oraz       

jego komórek organizacyjnych, 

24) archiwizowanie dokumentów ksi gowych, 

25) terminowe sporz dzanie sprawozda  wymaganych przepisami ustaw i innych 

26) przedkładanie wymaganych dokumentów organom kontrolnym wewn trznym                       

i  zewn trznym po uprzednim uzgodnieniu z bezpo rednim przeło onym, 

27) rozliczanie i sporz dzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych. 

 

§ 37 

1. Naczelna Piel gniarka kieruje i nadzoruje działalno  Szpitala w zakresie    wszelkich 

spraw zwi zanych z organizowaniem i koordynowaniem pracy redniego i wy szego  

personelu medycznego, tj. piel gniarek, poło nych, ratowników medycznych, dietetyczek 

i oraz podejmuje decyzje w sprawach wchodz cych w zakres działania podległego jej 

pionu. 

2. Zakres uprawnie  i obowi zków Naczelnej Piel gniarki obejmuje w szczególno ci: 

1)   wnioskowanie i opiniowanie Dyrektorowi Szpitala w sprawach  dotycz cych 

zatrudnienia i zwalniania, awansowania, nagradzania i karania, a tak e w  innych 

kwestiach dotycz cych podległego jej personelu, 

2)   udział w planowaniu i nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji personelu 

piel gniarskiego/poło niczego oraz organizacja systemu szkole  

wewn trzzakładowych, 

3)   nadzór nad szkoleniem piel gniarek/poło nych, które w ramach wolontariatu   

uaktualniaj  prawo wykonywania zawodu i ocena poziomu uzyskanych umiej tno ci 

piel gniarskich, 

4)   współpraca z piel gniarkami oddziałowymi w zakresie spraw dotycz cych: 

a) kształtowania odpowiedzialnej postawy etyczno-moralnej podległego jej  

personelu, 

b) wła ciwego rozwi zywania problemów, które stanowi  ryzyko dla sprawnej  

opieki piel gniarskiej, 

5)   współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala, ordynatorami 

oddziałów, przedstawicielami samorz du piel gniarek i poło nych w zakresie 

sprawnego funkcjonowania Szpitala oraz prawidłowego  przebiegu hospitalizacji 

pacjentów, 
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6)   planowanie etatów piel gniarskich i poło niczych, zgodnie z obowi zuj cymi 

normami, 

7)   wdra anie standardów i procedur piel gniarskich i poło niczych, 

8)   wdra anie dokumentacji piel gniarskiej i poło niczej oraz nadzór nad jej 

prawidłowym prowadzeniem, 

9)   nadzór nad działalno ci  zespołów problemowych oraz rozwijanie piel gniarskiej               

i  poło niczej działalno ci badawczej, 

10) podnoszenie jako ci wiadczonych usług piel gniarskich i poło niczych, 

11) kontrola pracy piel gniarek oddziałowych, 

3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zada  współpracuje z kierownikami działów   

oraz sekcji zada  administracyjnych, ekonomicznych i technicznych. 

4. Naczelna Piel gniarka ponosi odpowiedzialno  za prawidłowe funkcjonowanie   

całokształtu spraw organizacyjnych zwi zanych z podległym personelem medycznym. 

5. Naczelna Piel gniarka  podlega bezpo rednio Dyrektorowi Szpitala i przed nim odpowiada   

za wykonywanie swoich zada . 

 
Pion Naczelnej Piel gniarki 

 

§ 38 

W zakresie działalno ci Szpitala Naczelna Piel gniarka sprawuje nadzór nad personelem w:  

1) Izbie Przyj . 

2) Oddziałach Szpitalnych. 

3) Poradniach Specjalistycznych. 

4) Pracowniach Diagnostycznych, 

5) Kuchni Mlecznej. 

 

§ 39 

Do podstawowych zada  i obowi zków nale y: 

1) nadzór nad prac  podległego personelu, 

2) sprawowanie nadzoru nad wła ciwym rozmieszczeniem i wykorzystaniem podległego 

personelu oraz nad poziomem ich pracy, 

3) organizowanie b d  pomoc w organizowaniu kursów, konferencji, odpraw i innych 

form szkolenia podległego personelu, 

4) opracowywanie projektów i wniosków dotycz cych pracy piel gniarskiej lub spraw 

           zwi zanych z opiek  piel gniarsk , 

5) opiniowanie wniosków przy przyjmowaniu, zwalnianiu i awansowaniu podległego 

            personelu, 

6) dokonywanie okresowych inspekcji stanowisk pracy podległego personelu, 

7) opracowywanie wniosków w zwi zku ze stwierdzonymi uchybieniami i dopilnowanie 

ich realizacji. 

 

§ 40 

1. Piel gniarki Koordynuj ce. 
Do podstawowych zada  nale y:  

1)  organizacja i realizacja kompleksowych zada  i wiadcze  piel gniarskich w Izbie 

Przyj , Przychodniach Specjalistycznych, 

2)  planowanie wła ciwego rozmieszczenia i wykorzystania podległego personelu,  

3)  stworzenie warunków organizacyjno – technicznych do wykonywania zada , 

4)  systematyczne szacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na opiek  piel gniarsk  i 

poło nicz , 
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5)  organizowanie prac  podległego personelu poprzez planowanie optymalnych metod 

pracy, 

6)  monitorowanie, analizowanie i ocenianie pracy podległego personelu, 

7)  proponowanie rozwi za  na rzecz poprawy jako ci wiadcze .  

 
2.  Piel gniarki Oddziałowe. 

Do podstawowych zada  nale y:  

1)   organizowanie pracy piel gniarek poprzez planowanie i kontrolowanie zada      

podległego personelu oraz zapewnienie ci gło ci całodobowej opieki piel gniarskiej  

2)    planowanie doskonalenia zawodowego podległego personelu,  

3)    planowanie i przygotowywanie zapotrzebowania na sprz t, aparatur , leki i inne 

zasoby niezb dne do sprawowania opieki,  

4)    nadzorowanie adaptacji zawodowej nowych pracowników,  

5)    nadzorowanie dokumentacji medycznej, wła ciwe jej prowadzenie                                    

i przechowywanie,  

6)   zapewnienie wła ciwego obiegu informacji w zakresie nowych wytycznych                               

i wprowadzanych zmian,  

7)   organizowanie codziennych odpraw,  

8)   organizowanie szkole  wewn trzoddziałowych,  

9)   nadzorowanie poprawno ci i jako ci wiadczonej opieki piel gniarskiej,  

10)   nadzór nad higien  i bezpiecze stwem hospitalizowanych pacjentów,  

11)   nadzór nad przestrzeganiem obowi zuj cych procedur. 

 

3. Dietetyczki 
Do zada  nale y: 

1)  opracowywanie diet indywidualnych,  

2)  dokonywanie oceny planowanych jadłospisów i ich realizacji,  

3)  przestrzeganie prawidłowo ci zalecanych norm ywieniowych,  

4)  ocenianie spo ycia posiłków przez pacjentów, 

5)  opracowanie dokumentacji rozliczeniowej zaopatrzenia produkcji i dystrybucji 

potraw,  

6)  sprawdzanie jako ci i estetyki wydawanych gotowych potraw,  

7) Wdra anie i nadzorowanie przestrzegania zasad dobrej praktyki HACCP. 

 
V. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA WIADCZE  ZDROWOTNYCH 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 41 

1. Szpital udziela wiadcze  zdrowotnych finansowanych ze rodków publicznych osobom      

    ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych wiadcze  na podstawie    

    odr bnych przepisów nieodpłatnie, za cz ciow  odpłatno ci  lub całkowit  odpłatno ci . 

2. wiadczenia zdrowotne w Szpitalu s  udzielane bez skierowania w razie wypadków,    

    zatru , urazów, porodu, stanów zagro enia ycia lub innych wypadkach wskazanych w    

    powszechnie obowi zuj cych aktach prawnych.  

3. wiadczenia zdrowotne udzielane s  wył cznie przez osoby wykonuj ce zawody medyczne    

    oraz spełniaj ce wymagania kwalifikacyjne okre lone w odr bnych przepisach. 

4. adne okoliczno ci nie mog  stanowi  podstawy do odmowy udzielania wiadczenia  

    zdrowotnego, je eli osoba zgłaszaj ca si  do Szpitala potrzebuje natychmiastowego    

    udzielenia takiego wiadczenia, ze wzgl du na zagro enie ycia lub zdrowia. 
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5. Szpital prowadzi dokumentacj  medyczn  dotycz c  osób korzystaj cych ze wiadcze   

    zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz  

    udost pnia dokumentacj  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 

§ 42 

1. Dokumentem potwierdzaj cym prawo ubezpieczonego do wiadcze  opieki zdrowotnej 

oraz umo liwiaj cym potwierdzanie wykonania wiadcze  opieki zdrowotnej jest karta 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

2. wiadczeniobiorca ubiegaj cy si  o udzielenie wiadczenia opieki zdrowotnej jest 

obowi zany przedstawi : 

1) kart  ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku ubezpieczonego; 

2) decyzj  wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wła ciwej ze wzgl du na miejsce 

zamieszkania wiadczeniobiorcy, potwierdzaj ca prawo do wiadcze  opieki 

zdrowotnej, zawieraj ca nr PESEL wiadczeniobiorcy – w przypadku 

wiadczeniobiorcy innego ni  ubezpieczony. 

3. Przedstawienie przez wiadczeniobiorc  dokumentów, o których mowa w pkt. 2, nie jest 

wymagane, je eli zostan  spełnione ł cznie nast puj ce warunki: 

1) wiadczeniobiorca potwierdzi swoj  to samo  poprzez okazanie dowodu osobistego, 

paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna mo e by  

okazana jedynie przez osob , która nie uko czyła 18. ro-ku ycia; 

2) szpital uzyska potwierdzenie prawa do wiadcze  opieki zdrowotnej osoby ubiegaj cej 

si  o udzielenie wiadczenia opieki zdrowotnej, na podstawie numeru PESEL 

wiadczeniobiorcy lub w przypadku dziecka do uko czenia 3 – go miesi ca ycia, na 

podstawie numeru PESEL osoby zobowi zanej do zgłoszenia dziecka do 

ubezpieczenia zdrowotnego, w sposób okre lony w ustawie o wiadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych /w systemie e – WU /. 

4. W przypadku niepotwierdzenia prawa do wiadcze  opieki zdrowotnej w sposób okre lony 

w pkt. 3 ppkt. 2) wiadczeniobiorca po okazaniu dokumentu, o którym mowa w pkt. 3, 

ppkt 1, mo e przedstawi  inny dokument potwierdzaj cy prawo do wiadcze  opieki 

zdrowotnej, a je eli takiego dokumentu nie posiada, zło y  pisemne o wiadczenie o 

przysługuj cym mu prawie do wiadcze  opieki zdrowotnej z klauzul  o tre ci: „Posiadam 

prawo do korzystania ze wiadcze  opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków 

publicznych.” Wzór o wiadczenia okre la Minister Zdrowia. 

5. W imieniu małoletnich, o wiadczenie, o którym mowa w pkt. 4, składa przedstawiciel 

ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny. 

6. W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze wzgl du na stan zdrowia nie jest mo liwe 

zło enie o wiadczenia, o którym mowa w pkt. 4 – 5, wiadczenie opieki zdrowotnej 

zostanie udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do wiadcze  opieki zdrowotnej  

w sposób wskazany w pkt. 2 - 5. – dokument potwierdzaj cy prawo do wiadcze  opieki 

zdrowotnej albo zło enie o wiadczenia mo e by  dokonane w terminie: 

1) 14 dni od dnia rozpocz cia udzielania wiadczenia opieki zdrowotnej lub,   

2) 7 dni od dnia zako czenia udzielania wiadcze  opieki zdrowotnej w oddziale   

    szpitalnym 

     – pod rygorem obci enia kosztami udzielonych wiadcze .   

7. Dokumentami potwierdzaj cym prawo do wiadcze  opieki zdrowotnej przysługuj cych 

wiadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do wiadcze  opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji s : 

1) Europejsk  Kart  Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 

2)  za wiadczenie o prawie do tych wiadcze . 
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8. W przypadku jakiejkolwiek w tpliwo ci, nale y przyjmowa , e dzieci do lat 18, 

posiadaj ce polskie obywatelstwo s  ubezpieczone. 

 

§ 43 

1. W szpitalu, dla zapewnienia bezpiecze stwa pracowników, pacjentów i innych klientów 

szpitala, ochrony mienia wprowadzony jest szczególny nadzór nad cz ci  terenu zakładu 

pracy w postaci rodków technicznych umo liwiaj cych rejestracj  obrazu (monitoring). 

2. Monitoringiem, o którym mowa w pkt. 1, obj te s :  

a) pomieszczenia komunikacyjne Izby Przyj , cz  korytarzowa przed Aptek  Szpitaln  

oraz pracowniami diagnostyki obrazowej /rtg, usg/, 

b) teren szpitala obejmuj cy cz  wjazdow  do szpitala od strony ul. Sobieskiego oraz cz  

terenu szpital – przed budynkiem przychodni specjalistycznej od strony parku oraz 

pawilonu nr 2 równie  od strony parku. 

3. Nagrania obrazów z monitoringu przetwarza wył cznie do celów, o których mowa w pkt. 

1, przechowuje je na urz dzeniu magazynuj cym w portierni szpitala przez okres 3 – ch 

miesi cy. Po tym okresie czasu obrazy podlegaj  niszczeniu, o ile nie słu  wyja nianiu 

spraw prowadzonych na podstawie prawa. 

4.  Monitoringiem mog  zosta  obj te inne pomieszczenia szpitala, ogólnodost pne lub te w 

których udzielane s  wiadczenia, sale chorych, przy spełnieniu warunków okre lonych w 

pkt. 1 i z zastrze eniem pkt. 3. 

 
Przyj cie i odmowa przyj cia pacjenta do szpitala 

 

§ 44 

1. Przyj cia pacjentów do Szpitala odbywaj  si  całodobowo, na zasadach okre lonych 

    w ogólnie obowi zuj cych przepisach, co oznacza, e: 

1) przyj ciu do Szpitala osoby zgłaszaj cej si  lub kierowanej przez lekarza albo 

uprawnion  instytucj  orzeka lekarz wyznaczony do tych czynno ci, po zapoznaniu 

si  ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego, 

chyba, e na mocy odr bnych przepisów mo liwe jest przyj cie do Szpitala bez 

wyra enia zgody, 

2)  je eli na skutek braku miejsc, zakresu udzielanych przez Szpital wiadcze  lub ze 

wzgl dów epidemiologicznych pacjent skierowany do leczenia nie mo e zosta  przez 

Szpital przyj ty, Szpital po udzieleniu niezb dnej pomocy medycznej zapewnia w 

razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego Szpitala, po uprzednim porozumieniu 

si  z tym Szpitalem, 

3) je eli przyj cie do Szpitala nie musi nast pi  natychmiast, nie wyst puje sytuacja 

bezpo redniego zagro enia zdrowia lub ycia, a Szpital nie ma w danej chwili   

mo liwo ci przyj cia, ordynatorzy wyznaczaj  termin, w którym nast pi przyj cie do 

Szpitala, 

4)  pacjentów nie zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego a wymagaj cych leczenia 

ambulatoryjnego kieruje si  z odpowiednimi zapisami dotycz cymi dalszego sposobu 

post powania do odpowiednich zakładów opieki zdrowotnej. 

2. Odmowa przyj cia do Szpitala mo e nast pi , je eli nie zachodzi przypadek cierpi cy    

    zwłoki, a brak udzielenia pomocy lekarskiej nie stanowi dla osoby pacjenta    

    niebezpiecze stwa w szczególno ci: utraty ycia, ci kiego uszkodzenia ciała lub ci kiego    

    rozstroju zdrowia w nast puj cych przypadkach: 

1) braku wskaza  lekarskich do hospitalizacji, 

2) braku zgody pacjenta na hospitalizacj , 

3) braku wolnych miejsc w Szpitalu, 
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4) braku mo liwo ci udzielenia pomocy specjalistycznej ze wzgl du na zakres   

udzielanych przez Szpital wiadcze , 

5) je eli wzgl dy epidemiologiczne nie pozwalaj  na umieszczenie pacjenta w Szpitalu. 

3. W przypadku odmowy przyj cia do Szpitala, lekarz ma obowi zek dostatecznie wcze nie 

    uprzedzi  o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego b d  opiekuna faktycznego. 

 
Listy oczekuj cych 

 

§ 45 

1. wiadczenia opieki zdrowotnej s  udzielane pacjentom według kolejno ci zgłaszania               

w wyznaczonych dniach i godzinach. 

2. Inwalidzi wojskowi i wojenni, kombatanci, Zasłu eni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłu eni   

Dawcy Przeszczepu maj  prawo korzysta  poza kolejno ci  ze wiadcze  zdrowotnych. 

3. W przypadku braku miejsc, ze wzgl dów epidemicznych, zakresu udzielanych wiadcze  

lub wyczerpania limitu na udzielanie wiadcze , pacjenci kierowani s  do innych 

placówek lecznictwa stacjonarnego, b d  je li jest to mo liwe ze wzgl du na stan 

zdrowia, wpisywani s  na list  oczekuj cych na udzielenie wiadczenia. 

4. Lista oczekuj cych prowadzona jest w sposób zapewniaj cy poszanowanie zasady   

sprawiedliwego, równego, nie dyskryminuj cego i przejrzystego dost pu do wiadcze   

opieki zdrowotnej oraz zgodnie z zasadami okre lonymi przez Narodowy Fundusz  

Zdrowia. 

5. Lista oczekuj cych na udzielenie wiadczenia podlega nadzorowi ordynatora/kierownika 

oddziału, koordynuj cego prac  oddziału i zast pcy dyrektora ds. lecznictwa. 

6. Poza kolejno ci  przyjmowani do Szpitala s  pacjenci w przypadkach: stanu zagro enia      

ycia, wypadku, zatrucia, urazu. 

7. Wysoko  opłat ponoszonych przez pacjenta za wykonywanie wiadcze  zdrowotnych 

nie finansowanych ze rodków publicznych, okre la cennik, stanowi cy zał cznik nr 5  

do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. Cennik dost pny jest do wgl du w ka dej 

komórce organizacyjnej udzielaj cej wiadcze  zdrowotnych oraz jest dost pny  

na stronie internetowej szpitala /www.szpitalpediatryczny.pl /.  

8. Proces udzielania wiadcze  zdrowotnych w przypadku pobierania opłat jest  

zorganizowany w sposób, o którym mowa w rozdziale: udzielanie wiadcze  na 

warunkach komercyjnych. 

 

Rozdział II. Opieka stacjonarna 
 

IZBA PRZYJ  
 

§ 46 

1. Do zada  Izby Przyj  nale y, w szczególno ci: 

1) badanie lekarskie chorych zgłaszaj cych si  do Szpitala, 

2) przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego, 

3) udzielanie pomocy dora nej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia 

    w Szpitalu lub zostali zakwalifikowani do przyj cia w pó niejszym terminie, 

4) przekazywanie przyjmowanych pacjentów do oddziałów szpitalnych. 

2.  Personel Izby Przyj  na dy urze podlega w wykonywaniu swych czynno ci lekarzowi    

     dy urnemu izby przyj . 

3.  Lekarz Izby Przyj  udziela pomocy w pilnych przypadkach w tych oddziałach,                        

w których poza godzinami zwykłej ordynacji brak jest lekarza. 
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4.  Lekarz Izby Przyj  kieruje akcj  udzielania pomocy chorym w przypadku masowego 

napływu poszkodowanych (katastrof). 

 

§ 47 

1. Praca Izby Przyj  trwa przez cał  dob  i prowadzona jest na zmiany. 

2. Rozkład pracy lekarzy w Izbie Przyj  ustala zast pca dyrektora ds. lecznictwa. 

3. Rozkład pracy pozostałego personelu Izby Przyj  ustala Piel gniarka Koordynuj ca Izby 

Przyj .  

 

§ 48 

W Izbie Przyj  poza obowi zuj c  dokumentacj  medyczn  wynikaj c  z odr bnych 

 przepisów prowadzi si  :  

1) wykaz liczby łó ek, w tym łó ek wolnych, na poszczególnych Oddziałach Szpitala, 

2) dane te  przekazywane s  codziennie, a tak e do wiadomo ci wła ciwych instytucji,  

o ile taka potrzeba wyst puje. 

 

§ 49 

1. Ka dy zgłaszaj cy si  pacjent ze skierowaniem lub przywieziony do Szpitala podlega 

wst pnemu badaniu medycznemu, wykonywanemu przez lekarza, celem ustalenia 

kolejno ci udzielania wiadcze  zdrowotnych w Szpitalu. 

2. W razie w tpliwo ci diagnostycznych lub terapeutycznych, w uzasadnionych medycznie 

przypadkach, lekarz z własnej inicjatywy lub na wniosek pacjenta winien zasi gn  

opinii lekarza specjalisty lub zorganizowa  konsylium lekarskie, zwane dalej konsultacj  

specjalistyczn . 

3. Po wyra eniu pisemnej zgody na hospitalizacj  i leczenie pacjent powinien by  

doprowadzony lub przetransportowany do wła ciwego Oddziału w sposób wskazany 

przez lekarza. 

4. Je eli w czasie badania pacjenta oka e si  , e istnieje podejrzenie wyst powania u niego 

choroby zaka nej, nale y bezzwłocznie skierowa  pacjenta do oddziału zaka nego,               

a w pomieszczeniach, w których przebywa przeprowadzi  dora n  dezynfekcj .  
 

§ 50 

1. Zasady post powania w przypadku przyj  w trybie planowym ustala si  nast puj co: 

1) W celu ustalenia terminu planowej hospitalizacji pacjent winien zgłosi  si  w terminie 

od poniedziałku do pi tku w godzinach 7.25 do 14.00 ze skierowaniem, aktualnymi 

badaniami i inn  dokumentacj  leczenia, w zale no ci od schorzenia na konsultacj  

ordynatora/kierownika oddziału lub wyznaczonego przez ordynatora/kierownika 

oddziału lekarza oddziału, 

2) Rejestr pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego w terminie planowym 

prowadzi si  w oddziałach szpitalnych. 

2. Pacjent przyjmowany w trybie planowym zgłasza si  w wyznaczonym terminie z: 

1) Kompletem wymaganej dokumentacji: skierowaniem do szpitala, wymaganymi 

badaniami dodatkowymi, konsultacjami specjalistycznymi i wpisami stwierdzaj cym 

odbycie posiadanych szczepie  , dokumentacj  medyczn  z przebytych chorób                    

i leczenia, dokumentem to samo ci, dowodem stwierdzaj cym ubezpieczenie 

zdrowotne, 

2) Wskazane jest posiadanie własnych przyborów toaletowych (r cznik, szczoteczka do 

z bów, maszynka do golenia, kosmetyki, pid ama, szlafrok i obuwie domowe). 
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§ 51 

1. Zasady post powania w przypadku przyj  w trybie pilnym: 

1) Je eli z rozpoznania wst pnego wynikaj  bezwzgl dne wskazania do natychmiastowego    

    leczenia szpitalnego, lekarz izby przyj  : 

a) wydaje konieczne zlecenia lecznicze (diagnostyczne i ogólne), a nast pnie 

b) natychmiast Izba Przyj  organizuje transport pacjenta do wła ciwego Oddziału  

    lub Bloku operacyjnego. 

2) W sytuacjach, kiedy bezpo redniego zagro enia ycia nie ma, po zbadaniu przez lekarza 

     Izby Przyj : 

a) podaje si  niezb dne leki, 

b) wykonuje si  niezb dne badania dodatkowe, 

c) odbywaj  si  konsultacje specjalistyczne, 

d) transportuje si  do wła ciwego oddziału. 

2. Zasady post powania w sytuacji konieczno ci nagłego udzielania pomocy medycznej dla 

    osób przebywaj cych na terenie obiektu Szpitala i jego posesji: 

1) wst pna ocena medyczna pacjenta i podj cie niezb dnych czynno ci w sytuacji 

zagro enia  ycia wewn trz Szpitala nale y do obowi zków personelu komórki 

organizacyjnej, w której miało miejsce zdarzenie, 

2) wst pna ocena medyczna pacjenta i podj cie niezb dnych czynno ci w sytuacji   

zagro enia ycia na terenie posesji szpitala nale y do obowi zków personelu izby   

przyj  ogólnej, 

3) po podj ciu niezb dnych czynno ci medycznych, zale nie od stanu zdrowia pacjent pod 

opiek  personelu, o którym mowa powy ej winien by doprowadzony lub 

przetransportowany do izby przyj  i przekazany pod opiek  lekarza izby przyj . 

 
§ 52 

1. W chwili ogłoszenia przez lekarza izby przyj  wypadku masowego (wypadek                        

z jednoczesnym transportem do szpitala 4 i wi cej osób w stanie zagro enia ycia                     

i zdrowia) działalno  całego Szpitala jest ukierunkowana na pomoc poszkodowanym, 

zgodnie z zasad  „zrobi  jak najwi cej dla jak najwi kszej liczby poszkodowanych”                

z wykorzystaniem zasobów placówki oraz współpracy instytucji zewn trznych. 

2. Na zakres procedury post powania składaj  si  wszystkie działania medyczne, 

organizacyjne i administracyjne zwi zane z przyj ciem poszkodowanych do Izby 

Przyj .  

3. Cało ci  akcji kieruje lekarz Izby Przyj  zgodnie z wewn trznymi procedurami 

opartymi na odr bnych przepisach. 

 

§ 53 

1.  Pacjent przyjmowany do szpitala winien by  w stanie higienicznym nie budz cym 

zastrze e . 

2.  W przypadku stwierdzenia złego stanu higienicznego: 

1) pacjent mo e by poddany zabiegom higienicznym i dezynsekcji, 

2) odzie  zanieczyszczona lub z paso ytami zostaje poddana dezynsekcji. 

 

§ 54 

1.  Swoje rzeczy osobiste i odzie  pacjent mo e przekaza  towarzysz cym członkom rodziny 

lub upowa nionym osobom.  

2.  Odzie  pozostawiona w szpitalu mo e by  przechowywana w magazynie odzie y chorych. 

3.  Swoje pieni dze i kosztowno ci pacjent mo e przekaza  do depozytu szpitala. 
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4.  Szpital nie odpowiada za przedmioty warto ciowe i pieni dze pozostawione przy sobie              

i nie zadeklarowane do przechowania.  

5.  Przedmioty warto ciowe znalezione przy pacjencie nieprzytomnym – w przypadku braku 

mo liwo ci przekazania ich osobie bliskiej zabezpiecza Szpital. 

 

§ 55 

1. Lekarz Izby Przyj  lub lekarz wła ciwego Oddziału postanawia o zawiadomieniu członka 

    rodziny, przedstawiciela ustawowego lub opiekunów faktycznych pacjenta o; 

1) przyj ciu bez ich wiedzy do Szpitala pacjenta niepełnoletniego, 

2) przyj ciu pacjenta bez wzgl du na wiek w przypadku nagłym i ci kim albo                    

o znacznym pogorszeniu si  stanu zdrowia chorego lub o jego zgonie, 

3) przeniesieniu pacjenta do innego zakładu opieki zdrowotnej z podaniem dokładnego 

adresu tego zakładu. 

2.  Zawiadomie  , o których mowa w ust. 1 pkt. 1) oraz 3) dokonuj  sekretarka medyczna lub 

piel gniarka izby przyj  lub wła ciwego oddziału. 

3.  Zawiadomie  , o których mowa w ust. 1 pkt. 2 dokonuje lekarz izby przyj  lub lekarz     

    wła ciwego oddziału. 

 

§ 56 

1.  To samo  pacjentów przyjmowanych do Szpitala powinna by  ustalana na podstawie 

dokumentu potwierdzaj cego to samo . 

2.  Obowi zek identyfikacji pacjenta przyj tego do szpitala dotyczy wszystkich pacjentów  

zgłaszaj cych si  do leczenia szpitalnego. 

3.  W ka dym przypadku zgłoszenia si  do Szpitala i przyj cia pacjenta o nieznanych danych 

osobowych, z chorob  lub obra eniami ciała mog cymi by  skutkiem działania 

przest pczego, lekarz Izby Przyj  powiadamia Policj . 

 

§ 57 

1. Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” udziela wiadcze  w stanach nagłego pogorszenia 

stanu zdrowia dziecka od jego urodzenia do uko czenia 4 tygodni, a w przypadkach 

uzasadnionych medycznie – do ko ca pierwszego roku ycia dziecka, w tym wykonuje dla tej 

grupy wiadczeniobiorców transport sanitarny, przy u yciu zestawu inkubatora 

transportowego, w szczególno ci w nast puj cych stanach chorobowych:  

1) niewydolno  oddechowa wymagaj ca sztucznej wentylacji;  

2) niewydolno  układu kr enia;  

3) stany wymagaj ce interwencji chirurgicznej i po zabiegach;  

4) inne (np. drgawki, niska waga urodzeniowa).  

2. Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” realizuje wiadczenia opieki zdrowotnej,  

w stanach chorobowych, w stosunku do dzieci w wieku okre lonym w pkt. 1,  

w szczególno ci w przypadkach: 

1) konieczno ci niezwłocznego wykonania zabiegu w innym podmiocie leczniczym – 

transport na zlecenie wiadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko; 

2) konieczno ci kontynuacji leczenia w innym podmiocie leczniczym – transport dziecka 

chorego odpowiednio do lub z o rodka referencyjnego znajduj cego si  w rejonie lub poza 

rejonem działania, na podstawie zlecenia wiadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest 

dziecko. 
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ODDZIAŁY SZPITALNE 
 

§ 58 

1. Oddział jest podstawow  komórk  organizacyjn  leczniczo – profilaktyczno –  

rehabilitacyjn  działalno ci Szpitala. 

2. Statut Szpitala okre la ilo  Oddziałów wraz z ich struktur  wewn trzn  oraz liczb  łó ek. 

 

§ 59 

1. Oddział mo e dzieli  si  na Pododdziały. 

2. Oddział lub Pododdział mo e dzieli  si  na odcinki lekarskie i piel gniarskie. 

3.  Wielko  odcinka lekarskiego i piel gniarskiego okre la Ordynator/Kierownik Oddziału   

i Piel gniarka Oddziałowa w porozumieniu z zast pc  dyrektora ds. lecznictwa i Naczeln  

Piel gniark . 

 

§ 60 

Szpital zapewnia przyj tym pacjentom: 

1) wiadczenia zdrowotne, 

2) rodki farmaceutyczne i materiały medyczne, 

3) pomieszczenie i wy ywienie odpowiednie do stanu zdrowia, 

4) transport sanitarny na warunkach okre lonych w odr bnych przepisach. 

 

§ 61 

Hospitalizacja pacjenta obejmuje: 

1) kompleksow  ocen  stanu zdrowia, 

2) przeprowadzenie procedur diagnostycznych, 

3) leczenie farmakologiczne i / lub zabiegowe, 

4) rehabilitacj  lecznicz , 

5) wypis pacjenta: do domu/ do innego zakładu opieki zdrowotnej, 

6) wydanie zalece  lekarskich po hospitalizacji. 

 

§ 62 

1.  W poszczególnych salach chorych mog  przebywa  pacjenci tylko tej samej płci.  

2.  W salach o wzmo onym nadzorze medycznym podczas udzielania wiadcze  zdrowotnych 

mog  przebywa  pacjenci o odmiennej płci, przy zapewnieniu im intymno ci. 

3.  Zasada zachowania intymno ci dotyczy wszystkich czynno ci wykonywanych przy         

pacjencie. 

 

§ 63 

1.  Badanie w celu ustalenia rozpoznania, ustalenia planu leczenia oraz leczenie powinno by  

rozpocz te niezwłocznie po przyj ciu pacjenta do oddziału. 

2.  Plan opieki lekarsko -piel gniarskiej nad pacjentem opracowywany jest w ci gu 24 godzin   

od przyj cia i modyfikowany w zale no ci od potrzeb. 

3.  Pacjent zostaje poinformowany o głównych zało eniach planu opieki nad pacjentem oraz  

o osobach sprawuj cych bezpo redni  opiek  nad pacjentem w oddziale. 

4.  W razie w tpliwo ci diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z własnej inicjatywy    

b d  na wniosek pacjenta lub przedstawiciela ustawowego, je eli uzna to za uzasadnione 

w wietle wymaga wiedzy medycznej powinien zorganizowa  konsultacj  specjalistyczn . 

5.  Konsultacje specjalistyczne w oddziale odbywaj  si  w trybie pilnym lub planowym. 

6.  Pacjenci kierowani na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze powinni by  zale nie od 

stanu zdrowia, przeprowadzani lub transportowani. 
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§ 64 

1.  W Szpitalu obowi zuj  nast puj ce zasady uzyskiwania wiadomej zgody pacjenta na 

zabieg operacyjny lub zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzaj cej 

podwy szone ryzyko dla pacjenta: 

1)  Lekarz mo e wykona  zabieg operacyjny albo zastosowa  metod  leczenia lub 

diagnostyki stwarzaj c podwy szone ryzyko dla pacjenta po uzyskaniu jego pisemnej 

zgody. 

2) Przed wyra eniem zgody przez pacjenta lekarz ma obowi zek udzielenia mu  

przyst pnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz 

mo liwych metodach diagnostycznych, leczniczych, daj cych si  przewidzie  

nast pstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3) Lekarz mo e wykona  zabieg lub zastosowa  metod  stwarzaj c podwy szone ryzyko 

u pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego b d  niezdolnego do wiadomego 

wyra enia pisemnej zgody po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego,              

a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub, gdy porozumienie si  z nim jest niemo liwe 

– po uzyskaniu zgody s du opieku czego. Je eli pacjent uko czy 16 lat, wymagana 

jest tak e jego pisemna zgoda. 

4) Je eli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego b d  

niezdolnego do wiadomego wyra enia zgody nie zgadza si  na wykonanie przez  

lekarza czynno ci wymienionych w pkt.1, a niezb dnych dla usuni cia   

niebezpiecze stwa utraty przez pacjenta ycia lub ci kiego uszkodzenia ciała b d    

ci kiego rozstroju zdrowia, lekarz mo e wykona takie czynno ci po uzyskaniu zgody    

s du opieku czego. 

5) Lekarz mo e wykona  czynno ci, o których mowa w pkt.1, bez zgody przedstawiciela 

ustawowego pacjenta b d  zgody wła ciwego s du opieku czego, gdy zwłoka 

spowodowana post powaniem w sprawie uzyskania zgody grozi aby pacjentowi 

niebezpiecze stwem utraty ycia, ci kiego uszkodzenia ciała lub ci kiego rozstroju 

zdrowia. W takim przypadku lekarz ma obowi zek, o ile jest to mo liwe, zasi gn    

opinii drugiego lekarza, w miar  mo liwo ci tej samej specjalno ci. O wykonywanych 

czynno ciach lekarz niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego, opiekuna 

faktycznego lub s d opieku czy. 

6) O okoliczno ciach, o których mowa w ust. 3-5, lekarz dokonuje odpowiedniej 

adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta. 

7) Je eli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego, metody leczniczej lub 

diagnostycznej wyst pi  okoliczno ci, których nieuwzgl dnienie groziłoby pacjentowi 

niebezpiecze stwem utraty ycia, ci kim uszkodzeniem ciała lub ci kim rozstrojem 

zdrowia, a nie ma mo liwo ci niezwłocznie uzyska  zgody pacjenta lub jego 

przedstawiciela ustawowego, lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmieni  

zakres zabiegu b d  metody leczenia lub diagnostyki w sposób umo liwiaj cy 

uwzgl dnienie tych okoliczno ci. W takim przypadku lekarz ma obowi zek, o ile jest 

to mo liwe, zasi gn  opinii drugiego lekarza, w miar  mo liwo ci tej samej 

specjalno ci. 

8) O okoliczno ciach, o których mowa w pkt.7, lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji 

w dokumentacji medycznej oraz informuje pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna faktycznego albo s d opieku czy. 

2. W przypadku osób niedowidz cych lub niewidomych zgod  pacjenta uzyskuje si  po 

gło nym odczytaniu tre ci podpisywanego przez pacjenta formularza „ wiadomej zgody  

na zabieg / badanie”. 

3. Wykaz procedur leczniczych, anestezjologicznych, diagnostycznych wymagaj cych   

wiadomej zgody pacjenta stanowi zał cznik nr 3 niniejszego Regulaminu. 
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§ 65 

1. Zasady przeprowadzania konsultacji medycznej pacjenta ustala si  nast puj co; 

1) Decyzj  o konsultacji podejmuje lekarz, po czym wpisuje j  do karty zlece  i zgłasza 

bezpo rednio lub przez piel gniark /sekretark  medyczn . 

2) Pacjent winien by  poinformowany o konieczno ci konsultacji. 

3) Zgłoszenie konsultacji specjalistom pracuj cym w Szpitalu mo e by  dokonane 

telefonicznie. 

4) Zgłoszenie konsultacji specjalistom nie pracuj cym w szpitalu dokonuj  wył cznie      

lekarze. 

5) Przy zgłaszaniu konsultacji obowi zuje podanie nazwy oddziału, nazwiska pacjenta, 

głównego problemu wezwania oraz trybu konsultacji (pilny lub planowy). 

6) Odbiorc  zgłoszenia mo e by lekarz lub piel gniarka / sekretarka medyczna. 

7) Je li zgłoszenie zostało odebrane przez piel gniark  / sekretark  medyczn  powinna 

ona bezzwłocznie powiadomi  ordynatora/kierownika oddziału lub lekarza 

zabezpieczaj cego   prac  oddziału, o tre ci i czasie zgłoszenia konsultacji oraz w 

jakim trybie ma si  odby .  

8) Informacja o konsultacji zobowi zuje lekarza do jej przeprowadzenia lub przekazania   

tego obowi zku innemu lekarzowi. Konsultacje planowe winny by  zgłaszane                    

w godzinach rannych, jednak nie pó niej ni  do godz. 11.00. Realizacja konsultacji   

powinna mie  miejsce w dniu zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie pó niej   

ni  24 godziny od zgłoszenia. 

9) Konsultacje pilne winny by  realizowane niezwłocznie po zgłoszeniu, bez wzgl du na 

por  dnia i nocy. W sytuacjach nagłych, zwi zanych z zagro eniem zatrzymania 

podstawowych czynno ci yciowych wnioski i zalecenia mog  by  przekazane ustnie. 

10) Decyzj  o wdro eniu zalece  konsultanta podejmuje lekarz lecz cy. 

11) Wnioski i zalecenia wynikaj ce z konsultacji w oddziale winny by  wpisane do karty 

konsultacyjnej w historii choroby i je eli to mo liwe osobi cie przekazane lekarzowi 

lecz cemu. 

12) Tre  konsultacji w Izbie Przyj  winna by wpisana do Ksi gi Porad i Odmów 

Ambulatoryjnych. 

 

§ 66 

1. Dla sprawnego funkcjonowania oddziałów ustala si  zasady post powania przekazania 

    pacjentów kolejnym zmianom: 

1) codziennie w wyznaczonych godzinach w oddziałach szpitala odbywa si  przekazanie 

pacjentów kolejnym zmianom lekarzy i piel gniarek, poprzez przekazanie informacji 

o stanie zdrowia pacjentów oraz innych istotnych zawartych w raportach lekarskich i 

piel gniarskich, 

2) lekarze przekazuj c pacjentów kolejnej zmianie przedstawiaj  istotne informacje                    

o stanie zdrowia pacjentów, nowych przyj ciach do oddziału, interwencjach 

lekarskich oraz  innych istotnych zdarzeniach i podj tych działaniach podczas 

wykonywania   obowi zków słu bowych, 

3) lekarze dy urni zobowi zani s  prowadzi  raporty lekarskie w ksi dze raportów   

lekarskich, 

4) piel gniarki i poło ne przekazuj  raport o stanie zdrowia pacjentów oraz istotnych 

zaleceniach w formie ustnej i pisemnej na koniec ka dej zmiany, 

5) raport piel gniarki sporz dzany jest w ksi dze raportów piel gniarskich. 

2. Dla sprawnego funkcjonowania oddziałów ustala si  nast puj ce zasady post powania 

    w przypadku przekazania pacjenta mi dzy oddziałami szpitala: 
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1) pacjent mo e by przekazany do innego oddziału po wst pnym uzgodnieniu                           

z ordynatorem/kierownikiem wła ciwego oddziału lub lekarzem oddziału, 

2) wypis z oddziału i przyj cie do innego oddziału winno zawiera  ten sam numer Ksi gi 

głównej. Nowa historia posiada ten sam numer Ksi gi Głównej, dopisuje si  tylko 

numer Ksi gi Oddziałowej. 

3. Zasady post powania w przypadku przekazania pacjenta do innego zakładu opieki 

    zdrowotnej: 

1) pacjent mo e by przekazany do innego zakładu po wst pnym uzgodnieniu                          

z Ordynatorem/kierownikiem lub lekarzem wła ciwego oddziału tego zakładu, 

2) ordynator/kierownik lub lekarz oddziału przekazuj cy pacjenta do innego zakładu 

dokonuje adnotacji w historii choroby, do jakiej placówki zosta  przekazany i z kim 

zostało   ustalone przyj cie, 

3) zako czon  histori  choroby przekazuje do Statystyki Medycznej. 

4. Szczegółowe zasady post powania w przypadkach przekazywania pacjenta pomi dzy 

oddziałami jak i pomi dzy podmiotami leczniczymi, dokumentowania tych czynno ci, 

okre la wewn trzna procedura akredytacyjna. 

 

§ 67 

Wypisanie pacjenta ze Szpitala nast puje według nast puj cych zasad: 

1) Obowi zkiem lekarza lecz cego jest zgłoszenie Ordynatorowi/kierownikowi oddziału 

wniosku o wypisanie pacjenta niezwłocznie po zako czeniu leczenia szpitalnego. 

2) Lekarz lecz cy wydaj c Kart  informacyjn  dokładnie przedstawia pacjentowi dalsze 

zalecenia. 

3) Do chwili opuszczenia Szpitala pacjent pozostaje w rejestrze pacjentów. 

 

§ 68 

1. Wypisanie ze Szpitala, je eli przepisy szczególne nie stanowi  inaczej nast puje: 

1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu, 

2) na danie osoby przebywaj cej w szpitalu lub przedstawiciela małoletniego, 

3) gdy osoba przebywaj ca w Szpitalu w sposób ra cy narusza obowi zuj cy    

    Regulamin, a nie zachodzi obawa, e odmowa lub zaprzestanie udzielania wiadcze    

    mo e spowodowa  bezpo rednie niebezpiecze stwo dla jej ycia lub zdrowia i innych    

   osób. 

2. Je eli przedstawiciel małoletniego da wypisania ze Szpitala osoby, której stan zdrowia 

wymaga leczenia w Szpitalu, Dyrektor Szpitala lub lekarz przez niego wyznaczony mo e 

odmówi  wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez wła ciwy ze 

wzgl du na siedzib  Szpitala S d opieku czy, chyba, e przepisy szczególne stanowi 

inaczej. S d opieku czy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze Szpitala 

i przyczynach odmowy. 

3. Osoba wyst puj ca o wypisanie ze Szpitala na własne danie jest informowana przez 

lekarza o mo liwych nast pstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu, po czym osoba ta 

składa pisemne o wiadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne danie. W przypadku 

braku takiego o wiadczenia lekarz sporz dza adnotacj  w dokumentacji medycznej. 

 

§ 69 

1. Je eli przedstawiciel małoletniego nie odbiera małoletniego ze Szpitala w wyznaczonym 

terminie, Szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy wła ciwej ze wzgl du na 

miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie 

do miejsca zamieszkania. 
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2. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a który nie    

wyra a zgody na wypisanie ze Szpitala, ponosi koszty pobytu w Szpitalu pocz wszy od 

momentu wypisu, niezale nie od uprawnie  do bezpłatnych wiadcze  okre lonych                       

w przepisach odr bnych. Decyzj  w tej sprawie podejmuje Dyrektor na wniosek 

Ordynatora/Kierownika oddziału. 

 

§ 70 

1.  Lekarz zlecaj cy badanie diagnostyczne informuje pacjenta o przewidywanym terminie 

odbioru wyniku. 

2.  Lekarz w zale no ci od wyniku badania podejmuje decyzj  o pilnym wezwaniu pacjenta         

lub przekazaniu wyniku do dokumentacji medycznej pacjenta. 

3.  W przypadku nieprawidłowego wyniku, lekarz wyznacza termin i miejsce wizyty    

kontrolnej. 

4.  Sekretarka medyczna powiadamia pacjenta telefonicznie lub listownie o mo liwo ci    

odbioru wyniku lub terminie i miejscu wizyty kontrolnej: 

1) oryginał wyniku zostaje w dokumentacji pacjenta, 

2) kopi  wyniku odbiera pacjent za pokwitowaniem na oryginale wyniku. 

 

§ 71 

1.  W porze przeznaczonej na posiłki dla pacjentów nie nale y przeprowadza  bada                        

i zabiegów, chyba, e zachodzi przypadek nie cierpi cy zwłoki. 

2.  Dostarczanie pacjentom ywno ci jest dopuszczalne po uzgodnieniu z lekarzem 

prowadz cym. 

3. Na wniosek pacjenta lub członka jego rodziny Ordynator/Kierownik oddziału mo e 

zezwoli  na indywidualn  opiek  przez wskazan  osob . 

4. Personelowi Oddziału nie wolno przebywa  w salach pacjentów po zako czeniu pracy                 

i przekazaniu jej nast pnej zmianie, bez uzyskania zgody bezpo redniego przeło onego. 

 
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY 

 

§ 72 

Do zakresu działania oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzie y nale y, obok 

uwarunkowa  ogólnych, nale y w szczególno ci: 

1)  udzielanie wiadcze  zdrowotnych pacjentom hospitalizowanym w oddziale oraz    

     zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i piel gniarskiej zgodnie z powszechnie   

     obowi zuj cymi standardami; 

2)  przeprowadzenie obserwacji, bada  diagnostycznych, ostateczne ustalenie rozpoznania wg   

     ICD - 10, leczenie w okre lonej specjalno ci oraz zapewnienie wiadcze  leczniczo –   

     rehabilitacyjnych; 

3) prowadzenie całodobowej piel gnacji polegaj cej na: 

a) rozpoznaniu stanu psychicznego i fizycznego pacjenta; 

b) zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych i socjalno - bytowych pacjenta; 

c) oddziaływaniu psychoterapeutycznym i rehabilitacyjnym oraz zapewnieniu    

    bezpiecze stwa, szczególnie pacjentom wymagaj cym cisłego nadzoru; 

d) organizowaniu terapii rozrywk  i innymi wspomagaj cymi formami leczenia; 

4)  prowadzenie zaj  z pacjentami w oparciu o: 

a) terapi  zaj ciow ; 

b) terapi  ruchem; 

c) terapi  rekreacyjn ; 

d) arteterapi ; 
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e) elementy muzykoterapii; 

f) elementy terapii behawioralnej; 

g) psychoedukacj ; 

oraz prowadzenie dokumentacji z tych zaj ; 

5) prowadzenie indywidualnej i zbiorowej dokumentacji medycznej w formie papierowej  

    i elektronicznej zgodnie z obowi zuj cymi przepisami; 

6) cisła współpraca w procesie diagnostyki, terapii i rozlicze  z innymi komórkami  

    organizacyjnymi szpitala, a tak e z innymi podmiotami leczniczymi i s dami  

    rodzinnymi; 

7) współpraca z s dami w przedmiotach obj tych zakresem działania oddziału; 

8) współdziałanie z innymi podmiotami wykonuj cymi działalno  lecznicz  w zakresie  

    zapewnienia prawidłowo ci diagnostyki, leczenia, piel gnacji i rehabilitacji pacjentów  

    oraz ci gło ci przebiegu procesu udzielania wiadcze  zdrowotnych; 

9) przestrzeganie praw pacjenta we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta    

    Psychiatrycznego 

 

§ 73 

1. Przyj cie do oddziału psychiatrycznego pacjenta małoletniego nast puje za pisemn   

    zgod  jej przedstawiciela ustawowego. 

2. Je eli przyj cie do oddziału dotyczy pacjenta małoletniego powy ej 16 roku ycia, jest 

wymagane równie  uzyskanie zgody tej osoby na przyj cie. 

3. W przypadku sprzecznych o wiadcze  w sprawie przyj cia do szpitala psychiatrycznego 

tego pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego, zgod  na przyj cie do szpitala wyra a 

s d opieku czy wła ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania tej osoby. 

4. Przyj cie pacjenta z zaburzeniami psychicznymi do oddziału psychiatrycznego nast puje za 

jego pisemn  zgod  na podstawie wa nego skierowania do szpitala, je eli lekarz 

wyznaczony do tej czynno ci, po osobistym zbadaniu tego pacjenta, stwierdzi wskazania 

do przyj cia. 

5. Za zgod  pacjenta, o której mowa w ust. 4 i §§ 74 do 77, rozumie si  sytuacj  okre lon   

w ust. 1 i 2. 

 

§ 74 

1. Pacjent chory psychicznie mo e by  przyj ty do oddziału psychiatrycznego bez zgody 

tylko wtedy, gdy jego dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, e z powodu tej choroby 

zagra a bezpo rednio własnemu yciu albo yciu lub zdrowiu innych osób. 

2. O przyj ciu do oddziału pacjenta, o którym mowa w ust. 1, postanawia lekarz wyznaczony 

do tej czynno ci po osobistym jego zbadaniu i zasi gni ciu w miar  mo liwo ci opinii 

drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. 

3. Lekarz, o którym mowa w ust. 2, jest obowi zany wyja ni  choremu przyczyny przyj cia 

do szpitala bez zgody i poinformowa  go o jego prawach. 

4. Przyj cie do szpitala, o którym mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez ordynatora 

(lekarza kieruj cego oddziałem) w ci gu 48 godzin od chwili przyj cia. Dyrektor szpitala 

zawiadamia o powy szym s d opieku czy miejsca siedziby szpitala w ci gu 72 godzin od 

chwili przyj cia. 

5.  Czynno ci, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, odnotowuje si  w dokumentacji medycznej. 

 

§ 75 

1. O wypisaniu z oddziału pacjenta przebywaj cego bez jego zgody postanawia ordynator   

(lekarz kieruj cy oddziałem), je eli uzna, e ustały przewidziane w niniejszej ustawie o 
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ochronie zdrowia psychicznego przyczyny przyj cia i pobytu tego pacjenta w oddziale 

psychiatrycznym bez jego zgody. 

2. Pacjent ten mo e za swoj  pó niej wyra on  zgod  pozosta  w oddziale psychiatrycznym, 

je eli w ocenie lekarza jego dalszy pobyt w tym oddziale jest celowy. 

3. O wypisaniu ze szpitala w trybie ust. 1 i okoliczno ciach, o których mowa w ust. 2, 

Dyrektor  szpitala zawiadamia s d opieku czy. 

 

§ 76 

1. Pacjent przebywaj cy w oddziale/opiekun prawny mo e zło y  w szpitalu, w dowolnej   

formie, wniosek o nakazanie wypisania go ze szpitala, co odnotowuje si  w dokumentacji 

medycznej. 

2. Wypisania ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywaj cej w nim bez swojej zgody 

mog  da  równie : przedstawiciel ustawowy, mał onek, rodze stwo, krewni w linii 

prostej oraz osoba sprawuj ca faktyczn  nad ni  opiek . danie takie mo e by  

zgłoszone w dowolnej formie i odnotowuje si  je w dokumentacji medycznej. 

3. W razie odmowy wypisania, osoba przebywaj ca w szpitalu oraz odpowiednio inne osoby 

wymienione w ust. 2 mog  wyst pi  do s du opieku czego, w którego okr gu znajduje si  

ten szpital, o nakazanie wypisania. Wniosek składa si  w terminie 7 dni od 

powiadomienia tej osoby o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie zło enia 

wniosku. 

§ 77 

Pacjent, skierowany z Izby Przyj , którego zachowanie wskazuje na to, e z powodu 

zaburze  psychicznych mo e zagra a  bezpo rednio własnemu yciu albo yciu lub zdrowiu 

innych osób, b d  nie jest zdolny do zaspokajania podstawowych potrzeb yciowych, mo e 

by  poddany badaniu psychiatrycznemu równie  bez jego zgody, a osoba małoletnia – tak e 

bez zgody jej przedstawiciela ustawowego. Badanie takie wykonywane jest w 

pomieszczeniach zespołu przyj ciowego oddziału psychiatrycznego. W takim przypadku 

zastosowanie maj  przepisy dotycz ce przymusu bezpo redniego. 

 

Rozdział III. Lecznictwo ambulatoryjne 
 

§ 78 
1.  wiadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

udzielane s  w Poradniach Specjalistycznych przez lekarzy specjalistów danej Poradni, 

zwanych dalej lekarzami specjalistami. 

2.  wiadczenia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego udzielane s  na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego za wyj tkiem poradni psychiatrycznej, endokrynologicznej, neurologicznej i 

kardiologicznej. 

3.  wiadczenia zwi zane z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagro enia ycia lub 

porodem udzielane s  bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

§ 79 

Pacjent ma prawo do wyboru lekarza specjalisty spo ród lekarzy udzielaj cych wiadcze  

ambulatoryjnych. 

 

§ 80 

1. Rejestracja pacjentów mo e by  dokonywana osobi cie lub telefonicznie. 

2. wiadczenia specjalistyczne udzielane s  według kolejno ci zgłosze , 

3. Poradnie specjalistyczne prowadz  listy oczekuj cych na wiadczenia. 
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§ 81 

Pacjent przyjmowany w Poradni Specjalistycznej zgłasza si  w wyznaczonym terminie z: 

1. dokumentem uprawniaj cym do korzystania ze wiadcze  zdrowotnych, 

2. wynikami bada  wykonywanych na zlecenie lekarza POZ, le ce w jego kompetencji, 

3. kartami informacyjnymi z leczenia szpitalnego, je li pacjent był wcze niej    

    hospitalizowany. 

 

§ 82 

1. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz specjalista wydaje skierowanie: 

1) na badania diagnostyczne, 

2) do innych Poradni Specjalistycznych, 

3) do leczenia stacjonarnego w Szpitalu. 

2. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz specjalista mo e obj  pacjenta stałym 

    leczeniem w Poradni Specjalistycznej. 

3. Lekarz specjalista w sytuacji okre lonej w ust. 2 informuje lekarza sprawuj cego     

    podstawow  opiek  zdrowotn  nad pacjentem o przebiegu leczenia oraz o obj ciu pacjenta  

    stałym leczeniem specjalistycznym. 

 

§ 83 
W Poradnia Specjalistycznych, w miejscu ogólnie dost pnym dla pacjentów, umieszczone s  : 

1) informacje o ogólnych zasadach udzielania wiadcze , 

2) o sposobie rejestracji, 

3) dniach i godzinach przyj  przez lekarzy specjalistów, 

4) wyszczególnienie godzin pracy ka dego lekarza udzielaj cego wiadcze  zdrowotnych. 

 
§ 84 

1. wiadczenia gwarantowane nocnej i wi tecznej opieki zdrowotnej udzielanej 

      w warunkach ambulatoryjnych obejmuj : 

      1) porad  lekarsk  udzielan  w warunkach ambulatoryjnych w bezpo rednim kontakcie 

          ze wiadczeniobiorc  lub telefonicznie; 

      2) wiadczenia udzielane przez piel gniark  w warunkach ambulatoryjnych, zlecone przez 

          lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikaj ce z potrzeby zachowania ci gło ci 

          leczenia lub piel gnacji; 

      3) wiadczenia udzielane przez piel gniark  dora nie, w zwi zku z porad , o której mowa     

          w pkt 1, 

4) porad  lekarsk  udzielan  w miejscu zamieszkania lub pobytu wiadczeniobiorcy, 

5) wiadczenia udzielane przez piel gniark  w miejscu zamieszkania lub pobytu 

wiadczeniobiorcy, w tym wiadczenia zlecone przez lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego, wynikaj ce z potrzeby zachowania ci gło ci leczenia lub piel gnacji, 

6) wiadczenia udzielane przez piel gniark  dora nie, w zwi zku z porad , o której 

mowa w pkt 4. 

2. wiadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w cz ci ust. 1, s  realizowane przez 

lekarzy lub piel gniarki od poniedziałku do pi tku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia 

nast pnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach  

od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia nast pnego. 

 

§ 85 

Do zakresu działania poradni specjalistycznej psychiatrycznej, oprócz ogólnych zasad, 

nale y w szczególno ci: 
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1)  diagnostyka pacjentów; obserwacja, ustalenie rozpoznania wg ICD – 10 oraz leczenie  

zaburze  stanu psychicznego i towarzysz cych im zaburze  somatycznych, a tak e  

współpraca z odpowiednimi specjalistami; 

2)  realizacja programów terapeutycznych, w tym indywidualnych i grupowych;  

3)  prowadzenie działa  konsultacyjno – edukacyjnych dla członków rodzin pacjentów;  

4) zlecanie wykonywania niezb dnych bada  specjalistycznych i laboratoryjnych oraz  

wykonywanie bada  psychologicznych; 

5)  w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie wizyt domowych;  

6)  pomoc w przystosowaniu si  chorego do rodowiska; 

7)  orzekanie o czasowej niezdolno ci do pracy i nauki; 

8)  cisła współpraca w procesie diagnostyki, terapii i rozlicze  z innymi komórkami 

organizacyjnymi szpitala, a tak e z innymi podmiotami leczniczymi i s dami 

rodzinnymi; 

9)  współdziałanie z innymi podmiotami wykonuj cymi działalno  lecznicz  w zakresie 

zapewnienia prawidłowo ci diagnostyki, leczenia, piel gnacji i rehabilitacji pacjentów 

oraz ci gło ci przebiegu procesu udzielania wiadcze  zdrowotnych; 

10)   przestrzeganie praw pacjenta we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta 

Psychiatrycznego.

 

§ 86 

Do zakresu działania oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci i 
młodzie y nale y w szczególno ci:  

1.  leczenie pacjentów w trybie dziennym; 

2.  osi gni cie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia, redukcja 

objawów i zachowa  objawowych, zapobieganie nawrotom choroby, poprawa 

funkcjonowania społecznego i zaradno ci yciowej, poprawa samooceny, aktywizacja 

pomocy w podj ciu aktywno ci społecznej i zawodowej; 

3.  realizacja programów terapeutycznych; 

4.  prowadzenie działa  konsultacyjno – edukacyjnych dla członków rodzin; 

5.  pomoc w przystosowaniu si  chorego do rodowiska; 

6.  prowadzenie elektronicznej listy oczekuj cych na przyj cie 

7.  cisła współpraca w procesie diagnostyki, terapii i rozlicze  z innymi komórkami 

organizacyjnymi szpitala, a tak e z innymi podmiotami leczniczymi i s dami 

rodzinnymi; 

8.  współdziałanie z innymi podmiotami wykonuj cymi działalno  lecznicz  w zakresie 

zapewnienia prawidłowo ci diagnostyki, leczenia, piel gnacji i rehabilitacji pacjentów 

oraz ci gło ci przebiegu procesu udzielania wiadcze  zdrowotnych; 

9. przestrzeganie praw pacjenta we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta 

Psychiatrycznego. 

 

§ 87 

Do zakresu działania zespół leczenia rodowiskowego dla dzieci i młodzie y nale y  

w szczególno ci: 

1.  obj cie opiek  pacjentów w rejonie działania Szpitala; 

2.  współdziałanie z ró nymi podmiotami w zakresie opieki psychiatrycznej;  

3.  Prowadzenie aktywnego działania na rzecz pozyskiwania rodków finansowych w 

zakresie rozwoju opieki psychiatrycznej; 

4. współpraca ze rodowiskiem nauczania, zakładami pracy, na rzecz stwarzania 

wła ciwej opieki i powrotu do normalnego funkcjonowania pacjentów obj tych 

opiek ; 
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5. prowadzenie doradztwa i konsultacji w zakresie rodowiskowej opieki 

psychiatrycznej; 

6. przestrzeganie praw pacjenta we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta 

Psychiatrycznego. 

 

Rozdział IV. Pracownie diagnostyczne 
 

§ 88 

1. wiadczenia zdrowotne z zakresu bada  diagnostycznych udzielane s  w ramach    

    funkcjonuj cych pracowni.  

2. Badania diagnostyczne mog  by  wykonywane równie  przez podmioty zewn trzne na  

    podstawie umowy zawartej ze Szpitalem. 

 

§ 89 

1.  Pacjent ma prawo do bezpłatnych wiadcze  z zakresu bada  diagnostycznych, w tym 

analityki medycznej na podstawie wa nego skierowania lekarza lub felczera ubezpieczenia   

zdrowotnego, pod warunkiem zawarcia stosownej umowy z podmiotem zlecaj cym  

wykonanie badania. 

2. W pozostałych przypadkach za badania diagnostyczne odpłatno  ponosi pacjent. 

3.  Stawki za badania diagnostyczne w Szpitalu, o którym mowa w ust. 2 okre la cennik, 

stanowi cy zał cznik nr 5 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. 

 

§ 90 

Pracownie diagnostyczne dost pne s  całodobowo dla potrzeb oddziałów szpitalnych. 

 

Rozdział V. Blok operacyjny 
 

§ 91 

1.  Blok Operacyjny stanowi wydzielon  komórk  organizacyjn  Szpitala. 

2.  W oddziałach zabiegowych funkcjonuj  wydzielone sale zabiegowe, które stanowi  cz  

oddziału zabiegowego i s  podporz dkowane Ordynatorowi/Kierownikowi wła ciwego 

Oddziału. 

 

§ 92 

Blok Operacyjny, składa si  z ; 

1) Dwóch sal operacyjnych, 

2) Pokoju przygotowa  pacjenta, 

3) Sali nadzoru poznieczuleniowego, 

4) Pokoi do przechowywania narz dzi sterylnych, 

5) Pomieszcze  pomocniczych, 

 

§ 93 

W skład personelu Bloku Operacyjnego wchodz :  

1. Kierownik, 

2. Lekarze operatorzy, 

3. lekarze anestezjolodzy, 

4. Piel gniarki instrumentariuszki, 

5. Piel gniarki anestezjologiczne, 

6. Personel pomocniczy. 
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§ 94 

Personel znajduj cy si  w sali operacyjnej w czasie trwania zabiegu operacyjnego                         

w sprawach dotycz cych technicznego przeprowadzenia zabiegu jest podporz dkowany 

lekarzowi operuj cemu, a w sprawach ogólnego post powania i bezpiecze stwa ycia                      

i zdrowia pacjenta lekarzowi anestezjologowi. 

 

§ 95 

1.  Na Bloku Operacyjnym, poza obowi zuj c  dokumentacj  wynikaj c  z odr bnych 

przepisów, prowadzi si  protokoły zu ycia materiałów według obowi zuj cych wzorów. 

2.  Opisy operacyjne sporz dza lekarz operuj cy lub lekarz pełni cy pierwsz  asyst . 

3.  W przypadku pobrania materiału do bada  histopatologicznych skierowanie na to badanie 

sporz dza bezpo rednio po zako czeniu operacji lekarz operuj cy lub pierwszy asystent. 

 

§ 96 

1. Lekarz operuj cy/lekarz pełni cy pierwsz  asyst /kierownik zespołu operacyjnego jest   

      zobowi zany przed rozpocz ciem operacji: 

      1) osobi cie zbada  pacjenta, upewni  si , czy pacjent b d  przedstawiciel małoletniego,   

          wyraziły pisemn  zgod  na zabieg operacyjny, b d  te  czy zachodz  podstawy  

          do wykonania zabiegu bez uzyskania tej zgody, 

      2) wypełni  w sali operacyjnej, na podstawie informacji udzielanych przez członków   

          zespołu operacyjnego, Okołooperacyjn  Kart  Kontroln , opracowan  przez Centrum   

          Monitorowania Jako ci w Ochronie Zdrowia. 

   3) kart , o której mowa w pkt. 2), w cz ci pierwszej /”Przed znieczuleniem”/ podpisuje    

          lekarz anestezjolog. 

  2. Przed przyst pieniem do zabiegu operacyjnego nale y odpowiednio przygotowa  pacjenta 

       pod wzgl dem jego kondycji psychicznej i fizycznej. 

  

§ 97 

Po zako czeniu operacji pacjent powinien by  przekazany przez personel sali operacyjnej lub 

personel anestezjologiczny pod opiek  personelowi Oddziału oraz pozostawa  pod stał  

kontrol  lekarsk  i piel gniarsk . Wszelkie zlecenia lekarskie powinny by   uwidocznione w 

dokumentacji medycznej pacjenta. 

 

§ 98 

Blok Operacyjny jest utrzymany w stanie stałego pogotowia operacyjnego oraz 

zorganizowany w taki sposób, aby w razie nagłej potrzeby personel, instrumentarium, 

bielizna i aparatura medyczna były przygotowane do bezzwłocznego wykonania zabiegu 

operacyjnego o ka dej porze. 

 

§ 99 

Zabiegi planowe odbywaj  si  według ustalonego harmonogramu z podaniem danych 

osobowych pacjenta, Oddziału na którym przebywa, rozpoznania, rodzaju znieczulenia                    

i wyznaczonego personelu operacyjnego. Wszelkie zmiany w harmonogramie operacji mog  

nast pi  tylko za zgod  kierownika zespołu operacyjnego oraz za zgod  lekarza 

anestezjologa. 

 

§ 100 

1.  Wst p na sal  operacyjn  w czasie trwania zabiegu maj  poza personelem operacyjnym 

tylko osoby, które uzyskały zezwolenie kierownika zespołu operacyjnego. Kierownicy 

komórek organizacyjnych lub wyznaczone przez nich osoby ponosz  pełn  
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odpowiedzialno  za wprowadzanie na blok operacyjny sta ystów i innych   osób 

szkol cych si  , po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika. 

2.  Po ka dym zabiegu operacyjnym nale y niezwłocznie uporz dkowa  sal , przeliczy  

narz dzia i bielizn  operacyjn , materiał opatrunkowy i przygotowa  nowe zestawy. 

 

§ 101 

W rama Bloku Operacyjnego funkcjonuje punkt sterylizacyjny do zada  którego nale y 

przeprowadzanie sterylizacji dla potrzeb komórek organizacyjnych szpitala polegaj ce na: 

1) przyj cie i przygotowanie sprz tu do sterylizacji, 

2) sterylizacja sprz tu, 

3) kontrola procesu sterylizacji (testy chemiczne i biologiczne), 

4) wydawanie materiału wysterylizowanego. 

 
Rozdział VI. Laboratorium Centralne  

 

§ 102 

Laboratorium Centralne 

1. Zadaniem Laboratorium Centralnego, jest wykonywanie bada  z zakresu analiz lekarskich 

u pacjentów leczonych w Szpitalu, w Poradniach Specjalistycznych oraz u pacjentów 

kierowanych przez innych wiadczeniodawców w przypadku zawarcia stosownych umów, 

a tak e pacjentów bez skierowania, je li wyra  tak  wol . 

2. Pracownie analityczne Laboratorium Centralnego wiadcz  usługi całodobowo. 

3. Szczegółowy zakres przeprowadzanych bada  okre la Dyrektor Szpitala na wniosek     

Kierownika Laboratorium. Katalog bada  znajduje si  u Kierownika i podawany jest do 

wiadomo ci wszystkich medycznych komórek organizacyjnych Szpitala. 

 

§ 103 

1. W Laboratorium Centralnym wykonywane s  wiadczenia wchodz ce w zakres: 

1) analityki klinicznej, 

2) mikrobiologii, 

3) toksykologii. 

2. Zadania, okre lone w pkt. 1, wykonywane s  w wyodr bnionych pomieszczeniach – 

pracowniach. 

 
§ 104 

1. Przyjmowanie materiałów z komórek medycznych Szpitala odbywa si  w trybie planowym 

i dy urowym. Godziny przyjmowania materiału do bada  Kierownik Laboratorium podaje 

do wiadomo ci wszystkich medycznych komórek organizacyjnych. 

2.  Materiał do badania od pacjentów pobiera personel wła ciwego Oddziału przestrzegaj c 

ustalonych procedur medycznych, co do sposobu pobierania i dostarczania materiału.                 

W przypadku bada  wskazanych przez Kierownika Laboratorium, materiał od pacjentów 

danego Oddziału pobiera upowa niony personel Laboratorium. 

 

§ 105 

1.  Materiał pobrany do bada  planowych odbierany jest przez pracownika Laboratorium   

według ustalonych godzin. 

2.  Materiał pobrany w trybie pilnym dostarczany jest bezpo rednio po pobraniu od pacjenta, 

po odpowiednim zabezpieczeniu. 

3.  Materiał do badania oznaczony jako ”pilne” poddaje si  analizie w pierwszej kolejno ci. 
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§ 106 

Laboratorium przyjmuje tylko taki materiał do badania, który został przekazany wraz                       

z dokładnie wypełnion  kart  skierowania materiału do badania, podpisan  przez osob  

zlecaj c  i pobieraj c , oraz tylko takie naczynia z materiałem do badania, które zostały 

prawidłowo oznakowane. 

§ 107 

1.  Laboratorium mo e odmówi  przyj cia materiału nieodpowiednio pobranego lub 

nieodpowiednio zabezpieczonego albo za da powtórnego dostarczenia materiału b d  

pobrania materiału przez upowa niony personel Laboratorium.  

2.  Badanie, którego wynik wzbudzi w tpliwo ci lekarza wykonuje si  ponownie bez zb dnej 

zwłoki. 

§ 108 

1.  W celu kontroli wyniku badania Kierownik Laboratorium mo e za da  danych  

dotycz cych leczenia, zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta. 

2.  Szczegółowy zakres przebiegu procesu badania oraz jako ci tego badania reguluj  

wewn trzne Procedury Laboratorium. 

3.  Laboratorium informuje o krytycznych przekroczeniach norm laboratoryjnych oraz            

o wynikach znacz co odbiegaj cych od redniej warto ci uzyskiwanej w procesie 

diagnostycznym. Informacja odbywa si  przez powiadamianie lekarza kieruj cego             

telefonicznie o warto ciach krytycznych oraz przez informowanie pacjenta     

wykupuj cego badania prywatnie o znacz cych zaburzeniach przy odbiorze wyników. 

 

§ 109 

Wynik badania odbieraj  z Laboratorium pracownicy medycznych komórek organizacyjnych, 

pracownicy innych zakładów opieki zdrowotnej lub osobi cie pacjenci albo osoby przez nich 

upowa nione. 

 

§ 110 

1. Materiał przesłany do badania stanowi własno  Laboratorium. 

2. Post powanie z materiałem pozostałym po wykonaniu badania oraz materiałem u ywanym 

do wykonania analiz okre laj  odr bne przepisy i przyj te procedury. 

 

 
Rozdział VII. Pracownia diagnostyki  obrazowej 
 

§ 111 

1. Zadaniem Pracowni Diagnostyki Obrazowej jest wykonywanie bada  radiologicznych                     

i ultrasonograficznych u pacjentów leczonych w Szpitalu, Poradniach Specjalistycznych 

oraz pacjentów kierowanych przez innych wiadczeniodawców w przypadku zawarcia 

stosownych umów, a tak e pacjentów bez skierowania, za odpłatno ci .  

2.  Pracownia Diagnostyki Obrazowej wiadczy usługi całodobowo. 

3.  Szczegółowy zakres przeprowadzanych bada  okre la Dyrektor Szpitala na wniosek 

Kierownika. Katalog bada  znajduje si  u Kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej                  

i podawany jest do wiadomo ci wszystkich medycznych komórek organizacyjnych 

Szpitala. 

 
§ 112 

1. W skład Pracowni Diagnostyki Obrazowej wchodz  : 

1) Pracownia RTG, 

2) Pracownia USG 
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3) Pracownia tomografii komputerowej 

 

§ 113 

1. Aparatura i sprz t medyczny u ywany w Pracowni Diagnostyki Obrazowej podlega 

konserwacji i okresowej kontroli zgodnie z przyj tymi procedurami Pracowni i w oparciu               

o odr bne przepisy. 

2. Pracownie powinny by  nale ycie zabezpieczone przed wszelkimi wpływami 

powoduj cymi zaburzenia w prawidłowej czynno ci aparatury i sprz tu medycznego. 

 

§ 114 

Sposób przygotowania pacjentów do badania i sposób jego wykonania okre laj  wewn trzne 

procedury. 

 

§ 115 

1.  W Pracowni Diagnostyki Obrazowej prowadzi si  rejestr uzgodnionych terminów przyj  

pacjentów do bada  planowych, jednak niezale nie od ustalonej planem codziennej liczby 

bada  nale y podda  badaniu wszystkich pacjentów w przypadkach nagłych i nie   

cierpi cych zwłoki. 

2. W przypadkach pilnych wyniki badania nale y sporz dzi  tego samego dnia tak, aby były  

od razu do dyspozycji oddziału. W innych przypadkach wyniki powinny by przygotowane   

na dzie  nast pny tak, aby oddziały mogły korzysta  z nich w czasie rannego obchodu. 

 

§ 116 

1. Lekarz opisuj cy wynik badania mo e za da  danych dotycz cych leczenia, zawartych 

    w dokumentacji medycznej pacjenta. 

2. Szczegółowy przebieg procesu badania oraz jako ci tego badania okre laj  wewn trzne 

    procedury Pracowni Diagnostyki Obrazowej. 

 

§ 117 

1. Wynik badania odbieraj  pracownicy medycznych komórek organizacyjnych Szpitala, 

pracownicy innych podmiotów leczniczych lub osobi cie pacjenci albo osoby przez nich 

upowa nione. 

2. W obr bie szpitala wyniki bada  s  tak e przekazywane zlecaj cym za pomoc  systemu 

informatycznego. 

 
Rozdział VIII. Pozostałe pracownie diagnostyczne. 

 

§ 118 

1.  Zadaniem pozostałych pracowni diagnostycznych jest wykonywanie bada  u pacjentów 

leczonych w Szpitalu, w Poradniach Specjalistycznych oraz pacjentów kierowanych przez 

innych wiadczeniodawców w przypadku zawarcia stosownych umów,   a tak e pacjentów 

bez skierowania, za odpłatno ci  je li wyra  tak  zgod  . 

2. Pracownie wiadcz  usługi w wyznaczonych dniach i godzinach. W ka dej Pracowni                

w miejscu ogólnie dost pnym dla pacjentów umieszczone s  informacje o dniach                         

i godzinach przyj  na badanie. Dni i godziny przyj  podane s  do wiadomo ci 

Oddziałów, Poradni oraz innych podmiotów medycznych. 

3. Szczegółowy zakres przeprowadzanych bada  poszczególnych Pracowni okre la Dyrektor 

Szpitala na wniosek kierownika Zespołu Specjalistycznych Poradni Dzieci cych z 

Diagnostyk  i Ordynatorów/Kierowników Oddziałów. 
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§ 119 

Pozostałe pracownie to: 

1) Pracownia EEG 

2) Pracownia EKG, 

3) Pracownia Spirometrii, 

4) Pracownia Endoskopii i Gastroenterologii. 

 

§ 120 

wiadczenia zdrowotne w Pracowniach udzielane s  przez lekarzy specjalistów lub 

wykonywane przez innych wykwalifikowany personel. 

 

§ 121 

1. Aparatura i sprz t medyczny u ywany w Pracowniach podlega konserwacji i okresowej 

    kontroli zgodnie z przyj tymi procedurami i w oparciu o odr bne przepisy. 

2. Pracownie powinny by  nale ycie zabezpieczone przed wszelkimi wpływami     

    powoduj cymi zaburzenia w prawidłowej czynno ci aparatury i sprz tu medycznego. 

  

§ 122 

Sposób przygotowania pacjentów do badania oraz sposób wykonania badania okre la lekarz 

specjalista wykonuj cy badanie lub inny wykwalifikowany personel. 

 

§ 123 

W Pracowniach prowadzi si  rejestr uzgodnionych terminów przyj  pacjentów do bada  

planowych, jednak niezale nie od ustalonej planem codziennej liczby bada  nale y podda  

badaniu wszystkich pacjentów, u których wyst pi  nagła potrzeba wykonania badania. 

 

§ 124 

Wynik badania odbieraj  pracownicy medycznych komórek organizacyjnych Szpitala, 

pracownicy innych zakładów opieki zdrowotnej lub osobi cie pacjenci albo osoby przez nich 

upowa nione. 

§ 125 

Lekarz opisuj cy wynik badania uprawniony jest do wgl du w dokumentacj  medyczn  

pacjenta dotycz c  leczenia. 

 

§ 126 

Post powanie z materiałem: pobranym do dalszego badania, pozostałym po badaniu oraz 

u ywanym do bada okre laj  wewn trzne procedury oparte na odr bnych przepisach. 

 

VI. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJ CYMI      
       DZIAŁALNO  LECZNICZ  
 

§ 127 

1. Szpital realizuj c swoje zadania:  

1)  współpracuje z innymi podmiotami wykonuj cymi działalno  lecznicz  w zakresie    

zapewnienia prawidłowo ci diagnostyki, leczenia pacjentów i ci gło ci post powania, 

2)  stosuje wytyczne i zalecenia organów administracji pa stwowej i samorz dowej    

dotycz ce zasad post powania w okre lonych przypadkach. 

2. Współpraca z innymi podmiotami wykonuj cymi działalno  lecznicz  odbywa si                  

w   ramach podpisanych umów i porozumie , w przedmiocie wiadcze  zdrowotnych. 
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3. Szpital na bie co informuje współpracuj ce z nim podmioty wykonuj ce działalno     

lecznicz  oraz gabinety lekarza rodzinnego o zakresie udzielania wiadcze  medycznych   

oraz mo liwo ciach diagnostycznych. 

4. Szpital przyjmuje pacjentów skierowanych z innych jednostek opieki zdrowotnej                      

w zale no ci od posiadania wolnych miejsc, z wyj tkiem stanów bezpo redniego 

zagro enia ycia.  

5. W przypadku konieczno ci kontynuowania diagnostyki lub leczenia w innej jednostce    

opieki zdrowotnej pacjent jest kierowany na zasadach okre lonych przepisami prawa. 

6. Szpital współpracuje z pogotowiem lotniczym na zasadach okre lonych w przyj tych 

procedurach. 

 

§ 128 

1.   Szpital udziela zamówienia na wiadczenia zdrowotne w celu wykonywania zada      

      Szpitala: 

1) podmiotowi wykonuj cemu działalno  lecznicz  w rozumieniu ustawy o działalno ci 

leczniczej, 

2) osobie legitymuj cej si  nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania wiadcze  

zdrowotnych w okre lonym zakresie lub okre lonej dziedzinie medycyny, 

2.   Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 zwane dalej „przyjmuj cym zamówienie”, 

      przyjmuj c zamówienie zobowi zuj  si  do wykonania zada  Szpitala w zakresie 

      udzielonego zamówienia i na zasadach okre lonych w umowie. 

3.   Przyjmuj cy zamówienie nie mo e wykonywa  udzielonego zamówienia przez osoby     

      trzecie, chyba, e umowa stanowi inaczej. 

 

§ 129 

1.  Szczegółowe zasady zamówienia na wiadczenia zdrowotne okre la umowa zawarta 

     zgodnie z obowi zuj cymi przepisami mi dzy Szpitalem oraz przyjmuj cym zamówienie. 

2. Umow  o udzielenie zamówienia zawiera si  na czas udzielania okre lonych wiadcze    

lub na czas okre lony.  

 
VII.  PRAWA I OBOWI ZKI PACJENTA ORAZ OSÓB TRZECICH 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 130 

Szpital przestrzega praw pacjenta wynikaj cych z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta, w tym: 

1) prawo do wiadcze  zdrowotnych odpowiadaj cych wymaganiom aktualnej wiedzy    

medycznej, 

2) prawo do natychmiastowego udzielenia wiadcze  zdrowotnych ze wzgl du na 

zagro enie zdrowia lub ycia, 

3) prawo do wiadcze  zdrowotnych udzielanych z nale yt  staranno ci , 

4) prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, 

5) prawo do informacji o rodzaju i zakresie wiadcze  zdrowotnych udzielanych 

przez szpital,  

6) prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonuj ce zawód medyczny, 

7) prawo do wyra enia zgody na udzielenie okre lonych wiadcze  zdrowotnych lub 

odmowy takiej zgody, 

8) prawo do poszanowania intymno ci i godno ci, 

9) prawo do umierania w spokoju i godno ci, 
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10) prawo do obecno ci osób bliskich, 

11) prawo do dost pu do dokumentacji medycznej, 

12) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, 

13) prawo do poszanowania ycia prywatnego i rodzinnego, 

14) prawo do opieki duszpasterskiej, 

15) prawo do przechowywania rzeczy warto ciowych w depozycie, 

16) prawo do pomocy w ochronie swoich praw. 

 

§ 131 

Pacjent obowi zany jest do: 

1)  Stosowania si  do wszystkich zalece  i wskazówek personelu medycznego w zakresie   

stosowanej diagnostyki, terapii, leczenia i piel gnacji, 

2)  Po przyj ciu do szpitala powiadomi  lekarza o posiadanych przez siebie lekach, 

ewentualne ich stosowanie powinno by  bezwzgl dnie ustalone z lekarzem 

prowadz cym, 

3)  Nie opuszczania w trakcie hospitalizacji budynku Szpitala bez wyra nej zgody lekarza 

prowadz cego leczenie lub lekarza dy urnego, 

4)  Przestrzegania bezwzgl dnego zakazu: spo ywania alkoholu, palenia tytoniu, 

stosowania   rodków odurzaj cych oraz uprawiania gier hazardowych na terenie 

Szpitala, 

5)  Przestrzegania zasad ustanowionych w aktach prawa wewn trznego stanowionego 

przez Szpital, 

6)  Przestrzegania kultury, czysto ci osobistej, higieny i porz dku w sali chorych, 

7)  Odpowiedzialno ci za powierzone rzeczy szpitalne i uszanowanie mienia szpitalnego, 

8)  Zachowania respektuj cego prawa innych pacjentów do wypoczynku, 

9)  U ywania odbiorników radiowo-telewizyjnych za zgod  pozostałych pacjentów, 

których spokój mo e zosta  zakłócony, 

10)  Nie wnoszenia sprz tu elektrycznego (sprz t radiowo-telewizyjny, czajnik, elazko 

itp.),   wymagaj cego podł czenia do zewn trznego ródła zasilania (gniazdka 

elektryczne), 

11)  Stosowania si  do zalece  personelu medycznego, w przypadku u ywania telefonów 

komórkowych.  

12)  Przestrzega  zasad bezpiecze stwa przeciwpo arowego.  

 

Rozdział II. Zasady przebywania na terenie Szpitala osób trzecich 
 

§ 132 

1. Osoby trzecie przebywaj ce w Szpitalu obowi zuj  zasady: 

1) odwiedziny pacjentów winny odbywa  si  przy zachowaniu ciszy, aby nie narazi     

spokoju innych pacjentów hospitalizowanych w oddziale, w sposób nie zakłócaj cy   

normalnej pracy oddziału, 

2)  przestrzeganie i stosowanie si  do zasad porz dkowych oddziałów i polece  personelu 

medycznego. 

2.  Dzieci do lat 7 mog  odwiedza  pacjentów wył cznie z osob  dorosł  i za zgoda   

ordynatora/lekarza kieruj cego oddziałem lub lekarza dy urnego. 

3.  Odwiedziny pacjentów przebywaj cych w oddziałach szpitalnych odbywaj si  codziennie, 

     bez ogranicze , za wyj tkiem: 

1) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie odwiedziny odbywaj  si  

wył cznie po uzyskaniu zgody ordynatora/kieruj cego oddziałem, lekarza 

zabezpieczaj cego prac  oddziału lub piel gniarki oddziałowej. 
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4.  W przypadkach uzasadnionych wzgl dami sanitarno-epidemiologicznymi, porz dkowymi    

lub ze wzgl du na stan zdrowia innych pacjentów przebywaj cych w sali chorych   

odwiedziny mog  by  w ró nym zakresie ograniczone przez ordynatora/koordynatora   

oddziału. 

5. Wzgl dy sanitarno-epidemiologiczne mog  te  stanowi  podstaw  do całkowitego 

wstrzymania odwiedzin w szpitalu  lub ograniczenia ilo ci odwiedzaj cych. 

 

§ 133 

1. Jednego pacjenta mog  odwiedza  jednocze nie 2 osoby dorosłe.  

2. Odwiedzaj cych obowi zuje zakaz: 

1) manipulowania aparatur  medyczn , urz dzeniami, instalacjami elektrycznymi, 

    wentylacyjnymi, grzewczymi itp. 

2) wnoszenia na teren Szpitala i spo ywania napojów alkoholowych, 

3) dostarczania artykułów ywno ciowych, które zostały zabronione przez lekarza, 

4) odwiedzin w stanie nietrze wym, 

5) przynoszenia przedmiotów, których posiadanie w Szpitalu jest zb dne, 

6) wprowadzania i przynoszenia jakichkolwiek zwierz t do budynków Szpitala i Poradni, 

7) siadania na wózkach szpitalnych i łó kach szpitalnych. 

3. Nie wolno oddala  si  z pacjentem poza oddział bez wiedzy lekarza lub piel gniarki. 

4. Osoba odwiedzaj ca ma obowi zek: 

1) wło y  okrycie ochronne, je li zaistnieje takie wskazanie, 

2) podporz dkowa  si  wszelkim zaleceniom i wskazówkom personelu Szpitala w trakcie 

odwiedzin. 

5. Personel medyczny, w przypadkach nie stosowania si  osób trzecich do zasad okre lonych     

    powy ej, ma prawo nie wyrazi  zgody na przebywanie osoby odwiedzaj cej w oddziale,    

    je eli jej obecno  mo e by  uci liwa dla pacjentów przebywaj cych w oddziale. 

6. Osoby odwiedzaj ce nie stosuj ce si  do postanowie  niniejszego Regulaminu podlegaj  

    wydaleniu poza obr b Szpitala i ponosz  odpowiedzialno  zgodnie z powszechnie 

    obowi zuj cymi przepisami. 

 

§ 134 

W uzasadnionych przypadkach, za zgod  ordynatora/lekarza kieruj cego oddziałem/   lekarza 

prowadz cego, osoba trzecia b d ca opiekunem pacjenta, mo e pozosta  w oddziale  

i sprawowa  nad nim opiek , przez cał  dob . 

 

§ 135 

1. Przedstawiciele mediów publicznych wchodz cych na teren Szpitala w celu uzyskania   

    informacji dotycz cych jednostki zobowi zani s  zgłosi  ten zamiar Dyrektorowi lub    

    osobie przez niego upowa nionej. 

2. Upowa nionymi do udzielania informacji o działalno ci jednostki s  Dyrektor Szpitala,    

    rzecznik prasowy szpitala, jego zast pcy lub inne osoby upowa nione w granicach    

    obowi zków powierzonych im w tym zakresie i na zasadach okre lonych przez Dyrektora. 

3. W przypadku zamiaru zbierania informacji lub opinii w ród pracowników Szpitala,   

    przedstawiciel mediów publicznych zgłasza ten zamiar Dyrektorowi lub jego zast pcy,  

    który zapewnia im mo liwo  swobodnego dost pu do ródła informacji w sposób nie    

    koliduj cy z działalno ci  komórek organizacyjnych Szpitala. 

 

 

 

 



Szpital Pediatryczny w Bielsku- Białej, 43 – 300 Bielsko – Biała, ul. Sobieskiego 83 

 53

§ 136 

Przedstawiciele firm medycznych i farmaceutycznych wchodz cy na teren Szpitala w celu 

przeprowadzania prezentacji produktów i wyrobów s  bezwzgl dnie zobowi zani zgłosi  ten 

zamiar w formie pisemnej i uzyska  pisemn  zgod  Dyrektora. 

 
Rozdział III. Zasady udzielania informacji i udost pniania dokumentacji medycznej    
                      pacjenta 

 

§ 137 

1.  Lekarz ma obowi zek udzieli  pacjentowi lub przedstawicielowi małoletniego   informacji 

o: rozpoznaniu, stanie zdrowia, proponowanych oraz mo liwych metodach   

diagnostycznych, leczniczych, daj cych si  przewidzie  nast pstwach ich zastosowania lub   

zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Informacje powinny by sformułowane   

jasno i zrozumiale oraz udzielone z taktem i ostro no ci . 

2.  Lekarz mo e udziela  informacji, o której mowa w ust.1 innym osobom tylko za pisemn    

zgod  pacjenta/przedstawiciela małoletniego, 

1) je li pacjent takiego upowa nienia przy przyj ciu do szpitala nie udzieli , mo e zło y  

           je w trakcie pobytu w Szpitalu. 

3.  W sytuacjach wyj tkowych, je li rokowanie jest niepomy lne, lekarz mo e ograniczy  

informacje o stanie zdrowia i rokowaniu w nast puj cych przypadkach: 

1) gdy pacjent wyra nie i wiadomie nie yczy sobie takich informacji, 

2) oraz je eli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. 

 

§ 138 

1.  Informacj  o stanie zdrowia pacjenta udzielaj  wył cznie Ordynatorzy/Kierownicy 

oddziałów, lekarze  prowadz cy lub lekarze zabezpieczaj cy prac  w godzinach 

ustalonych przez Ordynatorów/Kierowników oddziałów i podanych do ogólnej 

wiadomo ci. 

2.  O stanie zdrowia ci ko chorych pacjentów, b d  w przypadkach szczególnie  

uzasadnionych lekarze udzielaj  informacji w ka dym czasie. 

3.  Informacji o stanie zdrowia nie udziela si  przez telefon. Mo na udzieli  informacji 

telefonicznie, je eli osoba pytaj ca jest znana lub wiarygodnie uprawdopodobni swój 

status i niezb dno  posiadania takiej informacji. 

4.  Oddziałowe oddziałów szpitalnych mog  udziela  informacji wył cznie w sprawach   

dotycz cych opieki piel gniarskiej. 

5.  Lekarz prowadz cy lub lekarz sprawuj cy opiek  nad pacjentem w sytuacji nagłego 

pogorszenia jego stanu zdrowia niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela małoletniego. 

 
§ 139 

1.  Pacjent ma prawo wgl du do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w Szpitalu. 

2.  W ramach udzielanych wiadcze  zdrowotnych Szpital prowadzi dokumentacj  medyczn    

osób korzystaj cych z tych wiadcze , zgodnie z obowi zuj cymi w tym zakresie   

przepisami prawa. 

3.  Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej okre la Rozporz dzenie   

Ministra Zdrowia  w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej   

przetwarzania. 

 

§ 140 

1. Dokumentacja jest udost pniana na wniosek:  

a)  pacjenta którego dotyczy,  
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b)  jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upowa nionej, 

c)  w razie mierci pacjenta – osoby przez niego upowa nionej do uzyskiwania   

dokumentacji w przypadku jego zgonu,  

- na miejscu w zakładzie, za po rednictwem lekarza prowadz cego. 

2.  Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upowa niona przez pacjenta do 

uzyskiwania dokumentacji mo e wyst pi  na pi mie do Szpitala o sporz dzenie wyci gów, 

odpisów lub kopii dokumentacji dotycz cej pacjenta. 

 

§ 141 

1.  Udost pnienie dokumentacji medycznej pacjenta na zewn trz Szpitala organom                          

i  podmiotom uprawnionym na podstawie odr bnych przepisów nast puje na podstawie  

decyzji Dyrektora Szpitala, z zachowaniem poufno ci i ochrony danych osobowych. 

2.  Dokumentacj  udost pnia si  w formie kopii, wyci gów b d  odpisów, chyba e   

uprawniony organ da udost pnienia oryginałów dokumentacji. 

3.  Maksymalna wysoko  opłaty za udost pnienie dokumentacji medycznej w sposób   

okre lony w ust.2 wynosi: 

1) za jedn  stron  wyci gu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie mo e przekracza    

0,002 przeci tnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia 

nast pnego miesi ca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urz du Statystycznego w 

Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 

pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze  

Społecznych; 

2) za jedn  stron  kopii dokumentacji medycznej - nie mo e przekracza  0,00007 

przeci tnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 

3) za udostepnienie dokumentacji medycznej na informatycznym no niku danych - nie 

mo e przekracza  0,0004 przeci tnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. 

4.  Opłaty, o której mowa w ust. 3, nie pobiera si  w przypadku udost pniania dokumentacji   

      medycznej: 

   a) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w danym   

          zakresie,  

   b) w zwi zku z post powaniem przed wojewódzk  komisj  do spraw orzekania  

          o  zdarzeniach medycznych. 

5. Wysoko  opłaty, o których mowa w ust.3, została okre lona w cenniku stanowi cym 

zał cznik nr 5 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. 

6.  Wniosek o udost pnienie dokumentacji medycznej składa si , uwzgl dniaj c czas na   

sporz dzenie jej kopii, odpisu, wyci gu, w sekretariacie Szpitala z co najmniej  

dwudniowym wyprzedzeniem. 

7.  We wniosku nale y uwzgl dni  form  odbioru dokumentacji.  

8. Szczegółowe zasady udost pniania dokumentacji medycznej okre la zał cznik nr 6 do 

niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. 

 
Rozdział IV. Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 

 

§ 142 

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Szpitalu odbywa si  zgodnie                            

z postanowieniami Kodeksu Post powania Administracyjnego. 

 

§ 143 

1.  Skargi i wnioski mog  by  składane w formie ustnej lub pisemnej. 

2. W sprawie skarg i wniosków Pacjent lub osoba reprezentuj ca jego prawa, je eli uzna, e     
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    te prawa zostały naruszone mo e zwróci  si  z interwencj  do: 

    1) bezpo redniego przeło onego osoby udzielaj cej wiadczenia zdrowotne, 

    2) Dyrektora codziennie od godz. 9.00 do 12.00. 

3.  W razie niezadowalaj cego załatwienia sprawy osoba zainteresowana mo e zwróci  si   

o jej rozpatrzenie do dyrektora, a w dalszej kolejno ci mo e zwróci  si  do organu, który 

utworzył samodzielny publiczny zakład opieki   zdrowotnej.  

4.  W formie pisemnej, skargi i wnioski przyjmowane s  w sekretariacie Szpitala we 

wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00. 

5.  W razie niezadowalaj cego załatwienia sprawy mo na zwróci  si  o jej rozpatrzenie do 

Sekcji skarg i wniosków przy Narodowym Funduszu Zdrowia oraz do Biura Rzecznika 

Praw  Pacjenta w Warszawie. 

6.  Je eli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynno ci medycznej, zwróci  si  mo na do   

Okr gowej Izby Lekarskiej, b d  do Okr gowej Izby Piel gniarek i Poło nych , a tak e 

Naczelnej Rady Lekarskiej, b d  Naczelnej Rady Piel gniarek i Poło nych w Warszawie. 

7.  Skierowa  mo na spraw  do S du powszechnego, je eli w wyniku działania lub 

zaniechania zakładu opieki zdrowotnej lub osoby wykonuj cej zawód medyczny 

naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrz dzono szkod  materialn  w rozumieniu 

kodeksu cywilnego. 

 

§ 144 

1. Przedmiotem skargi lub wniosku mo e by  w szczególno ci zaniedbanie lub nienale yte    

    wykonanie zada  przez pracowników Szpitala. 

2. Skarga pacjenta zło ona w formie pisemnej zawiera co najmniej: 

1) imi , nazwisko i dokładny adres zamieszkania b d  adres do korespondencji, 

2) dat  zdarzenia, 

3) nazwisko osoby, wobec której skierowane s  zarzuty, 

4) uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów. 

3. Załatwienie sprawy wymagaj cej post powania wyja niaj cego nast puje bez zb dnej    

    zwłoki, nie pó niej jednak ni  w ci gu miesi ca, a sprawy szczególnie skomplikowanej –    

    nie pó niej ni  w ci gu dwóch miesi cy od dnia zło enia skargi. 

4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawiera w szczególno ci: 

1) wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, 

2) podanie imienia i nazwiska, stanowiska słu bowego osoby upowa nionej do    

    załatwienia skargi, 

3) uzasadnienie z podaniem okoliczno ci faktycznych i w miar  potrzeby prawnych. 

 

§ 145 

1.  Dla nale ytego sposobu rozpatrywania skarg i wniosków Dyrektor Szpitala mo e 

powoływa  dora ne komisje. 

2.  Zadaniem komisji jest rozpatrywanie skarg na zaniedbania, zaniechania działania lub  

nienale yte wykonanie zada  przez pracowników Szpitala oraz wniosków, przedmiotem 

których s  w szczególno ci sprawy organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania  

nadu yciom oraz lepszego zaspokajania potrzeb osobom korzystaj cym ze wiadcze   

zdrowotnych. 

3.  Po rozpatrzeniu skargi lub wniosku komisja mo e wskazywa  podj cie wła ciwych  

rodków zmierzaj cych do usuni cia przyczyn skargi lub przyj cia uzasadnionego   

wniosku. 
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§ 146 

Roszczenia odszkodowawcze pacjentów s  rozpatrywane i załatwiane zgodnie z przepisami 

ustaw: o działalno ci leczniczej, prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz kodeksu 

cywilnego.  

 
 
VIII. POST POWANIE I OBOWI ZKI SZPITALA W RAZIE MIERCI PACJENTA 
Rozdział I. Post powanie w sytuacji zgonu pacjenta 

 
§ 147 

Post powanie w razie mierci pacjenta oraz szcz tkami i tkankami ludzkimi odbywa si  

według zasad opartych na powszechnie obowi zuj cych przepisach. 

 

§ 148 

W ka dym przypadku wyra enia woli przez pacjenta obecno ci osoby duchownej/kapelana, 

nale y umo liwi  jej przybycie. 

 

§ 149 

W razie mierci pacjenta: 

1) w przypadku nieobecno ci osób bliskich w chwili zgonu lekarz prowadz cy lub lekarz 

dy urny lub osoba wskazana obowi zany jest niezwłocznie zawiadomi  wskazan  

przez chorego osob  lub instytucj , przedstawiciela ustawowego albo opiekuna  

faktycznego,  

2) zawiadomienia o zgonie pacjenta o nieznanej to samo ci lub w razie nie  zgłoszenia 

si  osób bliskich do wła ciwego Urz du Stanu Cywilnego dokonuje Statystyka 

Medyczna w dniu otrzymania dokumentacji. 

3) zwłoki osoby, która zmarła w Szpitalu mog  zosta  poddane sekcji zwłok, chyba e 

osoba ta za ycia wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy, z  

zastrze eniem pkt. 6), 

4) o zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny okre lonej w pkt 3) sporz dza si  adnotacj  w 

dokumentacji medycznej i zał cza o wiadczenie woli osoby zmarłej lub jego 

przedstawiciela ustawowego, 

5) Dyrektor/z-ca dyrektora ds. lecznictwa, na wniosek wła ciwego ordynatora/kierownika 

oddziału lub po zasi gni ciu jego opinii, zarz dza dokonanie lub  zaniechanie sekcji, 

w dokumentacji medycznej sporz dza si  adnotacj  o dokonaniu lub zaniechaniu 

sekcji zwłok z odpowiednim uzasadnieniem, 

6) przepis pkt 3) nie dotyczy dokonywania sekcji w sytuacjach: 

a) okre lonych w kodeksie post powania karnego, 

b) gdy przyczyny zgonu nie mo na okre li  w sposób jednoznaczny, 

c) gdy zgon pacjenta nast pił przed upływem 12 godzin od przyj cia do Szpitala; 

7)  dokonanie sekcji zwłok nie mo e nast pi  wcze niej ni  po upływie 12 godzin od  

stwierdzenia zgonu. 

 

§ 150 

Post powanie w razie mierci pacjenta: 

1) W razie mierci pacjenta w oddziale szpitala / bloku operacyjnym piel gniarka 

bezzwłocznie powiadamia o tym fakcie lekarza lecz cego lub lekarza 

zabezpieczaj cego prac , 
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2)  Lekarz lecz cy lub lekarz zabezpieczaj cy prac  natychmiast dokonuje ogl dzin 

zmarłego, a nast pnie stwierdza zgon i jego przyczyn  oraz odnotowuje w 

dokumentacji medycznej dat  i godzin  mierci oraz wystawia kart  zgonu, 

3)  Sekretarka medyczna niezwłocznie tego samego dnia przekazuje kart  zgonu 

wystawion  przez lekarza do Statystyki Medycznej, lub nast pnego dnia, w przypadku 

zgonu po godzinach urz dowania wspomnianej sekcji, 

4)  Piel gniarka odnotowuje dat  i godzin  zgonu w Historii Piel gnowania/ Protokole  

piel gniarki bloku operacyjnego/ Raporcie Piel gniarskim, sporz dza wykaz 

pozostawionych przedmiotów w  przypadku nieobecno ci rodziny przy zgonie, 

5)  Piel gniarka zawiadamia pracownika podmiotu wła ciwego do odbioru zwłok o 

godzinie odbioru zwłok z oddziału. 

 

§ 151 

1. W okresie mi dzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem do Prosektorium zwłoki osoby 

zmarłej przechowuje si  w wydzielonej sali /pro morte/, a w razie jego braku innym 

miejscu z zachowaniem godno ci nale nej zmarłemu.  

2. Wymagan  dokumentacj  medyczn  przygotowuje personel wła ciwego oddziału szpitala. 

3. W tym czasie piel gniarka wykonuje: 

1)   toalet  po miertn  (mycie ciała, usuni cie drenów,  zabezpieczenie miejsc po 

wkłuciach gazikami, itp.), 

2)   zwłoki zabezpiecza prze cieradłem, 

3)   zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikator wykonany z 

tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego. Na identyfikatorach znajduje si : 

a)   imi  i nazwisko osoby zmarłej, 

b)   PESEL osoby zmarłej, a w przypadku jego braku seri  i numer dokumentu    

  stwierdzaj cego to samo , 

c)   data i godzina zgonu, 

d)   płe  . 

4.  Je eli nie jest mo liwe ustalenie to samo ci osoby zmarłej, w karcie skierowania do  

chłodni oraz na identyfikatorze dokonuje si  oznaczenia „NN” z podaniem przyczyny               

i okoliczno ci uniemo liwiaj cych ustalenie to samo ci. 

 

§ 152 

1. Po upływie 2 godzin od zgonu i stwierdzeniu pewnych oznak mierci przez lekarza 

prowadz cego lub lekarza zabezpieczaj cego prac  , piel gniarka wypełnia Kart  

skierowania zwłok do chłodni. 

2. Zwłoki osoby zmarłej po udokumentowaniu odbioru wraz z Kart  skierowania zwłok do 

chłodni przekazuje uprawnionemu pracownikowi podmiotu upowa nionego do 

przewo enia zwłok.  

3.  Karta skierowania zwłok do chłodni zawiera: 

1) imi  i nazwisko osoby zmarłej, 

2) PESEL osoby zmarłej, a przypadku jego braku seri  i numer dokumentu 

stwierdzaj cego to samo , dat  i godzin  zgonu, 

3) godzin  skierowania zwłok do chłodni, 

4) imi , nazwisko i podpis piel gniarki wypełniaj cej kart , 

5) godzin  przyj cia zwłok do chłodni, 

6) imi  i nazwisko oraz podpis osoby przyjmuj cej zwłoki do chłodni. 

 

§ 153 

Transport zwłok powinien by przeprowadzony w sposób dyskretny z zachowaniem godno ci 
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nale nej zmarłemu. 

 

§ 154 

1. W razie mierci pacjenta w Izbie Przyj , czynno ci wskazane powy ej wykonuje     

piel gniarka Izby Przyj . 

2.  W takim przypadku zgon powinien by  potwierdzony przez lekarza zabezpieczaj cego 

prac  Izby przyj  lub innego wyznaczonego lekarza oraz odnotowany w Ksi dze Zgonów 

i Historii Choroby w przypadku zgonu pacjenta Izby Przyj . 

3. Izba Przyj  prowadzi Ksi g  Zgonów i Historii Choroby dla wszystkich oddziałów 

szpitala.  

 

§ 155 

1. Pracownik prosektorium przygotowuje nieodpłatnie zwłoki do ich wydania osobie lub 

instytucji uprawnionej poprzez ich umycie i okrycie. 

2. Nieodpłatnie zwłoki w prosektorium przechowuje si  nie dłu ej ni  przez 72 godziny. 

3. Cennik za przechowywanie zwłok powy ej 72 godzin przedstawia poni sza tabela: 

  

Lp. Rodzaj usługi Cena netto VAT Cena zł 
brutto 

1. Przechowywanie zwłok 50,00 

za ka d  rozpocz t  dob  

23% 61,50 

 

§ 156 

1.  W razie zgonu pacjenta o nieustalonej to samo ci b d  zgonu, co do którego istnieje 

pewno  lub uzasadnione podejrzenie, e nast piło wskutek przest pstwa albo 

nieszcz liwego wypadku, lekarz po konsultacji z kierownikiem danej komórki medycznej 

i Dyrektorem, niezwłocznie powiadamia: - wła ciwy miejscowo O rodek Pomocy 

Społecznej, Prokuratur  Rejonow  lub Policj . 

2.  O zgonie pacjenta o nieustalonej to samo ci lub w przypadku nie zgłoszenia si  rodziny do 

Szpitala po odbiór ciała, Szpital zawiadamia wła ciwy miejscowo O rodek Pomocy    

Społecznej ze wzgl du na ostatni adres zamieszkania pacjenta. 

3.  Wypełnion  Kart  zgonu nale y przekaza  firmie pogrzebowej wskazanej na podstawie    

zlecenia wydanego przez O rodek Pomocy Społecznej. 

 

§ 157 

Szpital jest zobowi zany zgłosi  fakt zgonu pacjenta poprzez przekazanie karty zgonu 

pacjenta do wła ciwego Urz du Stanu Cywilnego, w terminie nie pó niej ni  3 dni od daty 

zgonu.  

 

§ 158 

1.  Przedmioty pozostałe po zmarłym pacjencie wydaje si  osobom uprawnionym za 

pokwitowaniem. 

2.  Je eli w ci gu trzech miesi cy od daty zgonu nie zgłosi si  prawny spadkobierca, Szpital 

przekazuje rzeczy pacjenta do depozytu wła ciwego S du Rejonowego. 

3.  Rzeczy pozostałe po zmarłym, którego zwłoki oddano do dyspozycji prokuratora, nie 

mog  by  wydane przed: dokonaniem sekcji lub otrzymaniem zawiadomienia o zwolnieniu 

z sekcji. 
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§ 159 

1. Zwłoki osób zmarłych na choroby zaka ne, okre lone w stosownych przepisach, 

niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu zawija si  w płótno nasycone płynem 

dezynfekcyjnym i składa w trumnie, któr  szczelnie si  zamyka i obmywa z zewn trz 

płynem dezynfekcyjnym. Nast pnie na trumn  zakłada si  worek foliowy                                  

z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. 

2.  W razie zgonu na choroby zaka ne, o których mowa w ust.1 stosuje si  nast puj ce rodki 

ostro no ci: 

1) w pomieszczeniu, w którym le  zwłoki, nie mog  zbiera  si  ludzie, 

2) dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynno ciami wymienionymi w ust. 1, 

3) na dnie trumny umieszcza si  warstw  substancji płynochłonnej o grubo ci 5 cm, 

4) pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała oraz wszystkie przedmioty,          

z  którymi była w styczno ci poddaje si  odka eniu. 

3.  W razie zgonu na chorob  zaka n  nie uj t  w wykazie, o którym mowa w ust. 1 lecz 

powoduj c  obowi zek przymusowej hospitalizacji, zgodnie z przepisami o zwalczaniu 

chorób zaka nych do post powania ze zwłokami stosuje si  przepisy ust. 2, a ponadto: 

1) dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynno ciami zwi zanymi z obmyciem,   

ubraniem i uło eniem zwłok w trumnie, 

2) do obmywania zwłok u ywa si  płynu dezynfekcyjnego, 

3) niezwłocznie po zło eniu zwłok w trumnie, trumn  zamyka si  szczelnie i 

obmywa z zewn trz płynem dezynfekcyjnym. 

 

§ 160 

Zadania z zakresu Patomorfologii wykonuje uprawniony podmiot zgodnie z zawart  ze 

szpitalem umow  w oparciu o wewn trznie obowi zuj ce przepisy. 

 

§ 161 

1.  Zabrania si  pracownikom Szpitala i osobom udzielaj cym wiadcze  zdrowotnych dla   

Szpitala udzielania informacji o zgonach zakładom pogrzebowym. 

2.  Informacje o zakładach pogrzebowych rodzina zmarłego mo e uzyska  w informatorach   

pozaszpitalnych. Pracownik Szpitala ma prawo wskaza  jedynie informatory sieci    

telefonicznych i prasowych. 

 

Rozdział II. Zasady i tryb pobierania komórek, tkanek i narz dów od osób zmarłych 
 

§ 162 

1. Zasady i tryb pobierania komórek, tkanek i narz dów reguluj  w szczególno ci przepisy      

    ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz dów. 

2. Pacjent ma prawo do: 

1) wyra enia i cofni cia w ka dym czasie sprzeciwu na pobranie po jego mierci 

komórek, tkanek i narz dów, 

2) dobrowolnego wyra enia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za ycia 

komórek, tkanek lub narz dów w celu ich przeszczepiania okre lonemu biorcy, 

je eli ma pełn  zdolno  do czynno ci prawnych, 

3) ochrony danych osobowych dotycz cych dawcy/biorcy przeszczepu i obj cia ich 

tajemnic . 

3.  Pacjent maj cy by  biorc  ma prawo do umieszczenia go na li cie osób oczekuj cych na 

przeszczepienie komórek, tkanek i narz dów i by  wybrany jako biorca w oparciu                     

o kryteria medyczne. 
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§ 163 

1.  Pobranie komórek, tkanek i narz dów do przeszczepiania jest dopuszczalne po 

stwierdzeniu trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu ( mierci mózgowej). 

2.  mier  mózgow  stwierdza jednomy lnie komisja zło ona z lekarza neurologa, lekarza 

anestezjologa, lekarza internist . 

3.  Komisj  powołuje oraz wyznacza jej przewodnicz cego Dyrektor Szpitala. 

4.  Przewodnicz cy komisji powiadamia telefonicznie, faksem lub w inny sposób Centrum   

Organizacyjno– Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” o mo liwo ci  

pobrania narz du lub tkanki do przeszczepu. 

5.  Powiadomienie powinno zawiera  dane medyczne dotycz ce dawcy, co pozwoli na ocen    

przydatno ci narz dów lub tkanek do pobrania i ocen  zgodno ci immunologicznej. 

6.  Lekarze Szpitala stanowi  zespół kwalifikacyjny i współpracuj  z Centrum Organizacyjno 

– Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji   „Poltransplant”. 

 

§ 164 

Za pobranie komórki, tkanki i narz dów nie mo na da  ani przyjmowa  zapłaty lub innych 

korzy ci maj tkowych. Jednak zwrot rzeczywi cie poniesionych kosztów zwi zanych                     

z pobraniem komórek, tkanek, narz dów ze zwłok ludzkich nie jest zapłat  i nie stanowi 

korzy ci. 

 

IX. UDZIELANIE SWIADCZE  NA WARUNKACH KOMERCYJNYCH - 
organizacja procesu udzielania wiadcze  zdrowotnych w przypadku pobierania opłat 
 

§ 165 

1.  Szpital udziela wiadcze  zdrowotnych nieodpłatnie, odpłatnie i za cz ciow   

odpłatno ci . 

2.  wiadczenia zdrowotne finansowane ze rodków publicznych ( wiadczenia zdrowotne 

nieodpłatne) udzielane s  osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia b d  

innym osobom uprawnionym, na podstawie umowy o udzielanie wiadcze  zdrowotnych 

zawartej mi dzy Szpitalem a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

3.  Za udzielone wiadczenia zdrowotne inne ni  finansowane ze rodków publicznych 

( wiadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnosz  opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem 

opłat. Dyrektor Szpitala okre la wysoko  opłat za wiadczenia zdrowotne i inne 

czynno ci wynikaj ce z procesu leczenia, udzielane przez wła ciw  medyczn  komórk  

organizacyjn  Szpitala zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

4.  Wysoko  opłat za udzielane wiadczenia zdrowotne inne ni  finansowane ze rodków 

publicznych stanowi Zał cznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 166 

1.  Udzielanie wiadcze  zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie 

ogranicza  dost pno ci do wiadcze  finansowanych ze rodków publicznych, w sposób 

zapewniaj cy poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminuj cego                   

i przejrzystego dost pu do wiadcze  opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami 

medycznymi. 

2.  Udzielanie wiadcze  zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejno  pozycji 

na prowadzonej przez Szpital li cie oczekuj cych na udzielenie wiadczenia 

finansowanego ze rodków publicznych. 

3.  wiadczenia zdrowotne odpłatne udzielane b d  w miar  mo liwo ci w dniu zgłoszenia 

lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejno ci w dniach             

i godzinach ich udzielania. 
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4.  Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotycz cej jego prawa do uzyskania wiadczenia 

finansowanego ze wiadcze  publicznych oraz warunkach uzyskania takiego wiadczenia. 

5.  Szpital nie mo e odmówi  udzielenia wiadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje     

natychmiastowego udzielenia takiego wiadczenia ze wzgl du na zagro enie ycia lub  

zdrowia. 

 

X. ZASADY STOSOWANIA PRZYMUSU BEZPO REDNIEGO 
 

§ 167 
1.    Respektuj c prawa pacjenta do yczliwego i kulturalnego traktowania oraz poszanowania 

jego godno ci osobistej – rodki przymusu wzgl dem pacjenta mog  by  stosowane 

wyj tkowo i tylko w sytuacjach przewidzianych prawem . 

2.    Zastosowanie przymusu bezpo redniego musi by  poprzedzone wnikliw  analiz  

okoliczno ci uzasadniaj cych stosowanie przymusu i uprzedzeniem pacjenta lub 

opiekuna o konieczno ci jego zastosowania . 

3.    Przymus bezpo redni wobec osób z zaburzeniami psychicznymi , osób niepoczytalnych 

b d cych pod wpływem rodków odurzaj cych , alkoholu lub rodków o podobnym 

działaniu , mo na zastosowa  tylko wtedy , gdy osoby te dopuszczaj  si  zamachu 

przeciwko yciu , zdrowiu własnemu , yciu lub zdrowiu innej osoby, bezpiecze stwu 

powszechnemu b d  w sposób gwałtowny niszcz  lub uszkadzaj  przedmioty znajduj ce 

si  w ich otoczeniu. 

4.    Dopuszczaln  formy stosowania przymusu bezpo redniego jest : 

a) przytrzymanie , 

b) unieruchomienie , 

c) izolacja , 

d) przymusowe zastosowanie leków . 

5.    Pacjenta, wobec którego zastosowano przymus bezpo redni w formie unieruchomienia,    

      umieszcza si  w pomieszczeniu jednoosobowym. 

6.    Przymus bezpo redni w formie izolacji stosowany jest w pomieszczeniu urz dzonym w    

      sposób zabezpieczaj cy przed uszkodzeniem ciała pacjenta z zaburzeniami psychicznymi,   

      wyposa onym w instalacje monitoringu umo liwiaj c  stały nadzór nad pacjentem w nim   

      przebywaj cym. Zapis z monitoringu przechowuje si  przez okres 12 miesi cy od dnia   

      jego zarejestrowania, nie dłu ej jak 13 miesi cy od jego zarejestrowania, o ile nie stanowi   

      dowodu w sprawie w przypadku tocz cego si  post powania. Po upływie tego okresu jest   

     trwale usuwany. 

7.   Wobec pacjenta przyj tego do oddziału psychiatrycznego bez jego zgody mo e by    

      zastosowany przymus bezpo redni w celu zapobie enia samowolnemu opuszczeniu przez   

     niego oddziału psychiatrycznego. 

8.    O zastosowaniu przymusu bezpo redniego decyduje lekarz , okre laj c jego rodzaj i czas 

trwania oraz osobi cie nadzoruje jego wykonanie . 

9.    W przypadku, gdy nie jest mo liwe uzyskanie natychmiastowej decyzji lekarza –                    

o przymusie decyduje piel gniarka, powiadamiaj c niezwłocznie lekarza.  

10. Ka dy przypadek zastosowania przymusu bezpo redniego odnotowuje si                                    

w dokumentacji medycznej oraz zgłasza Dyrektorowi. 

 
XI. ZAOPATRYWANIE PACJENTÓW  W  ZNAKI  IDENTYFIKACYJNE 

 

§ 168 

Ka dego pacjenta przyj tego do szpitala zaopatruje si  w znak identyfikacyjny, w formie 

opaski,  zakładanej na nadgarstek /w przypadku gdy nie jest to mo liwe – na kostk  nogi/, 
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zawieraj cy dane: numer kolejny ksi gi głównej Izby Przyj , dat  urodzenia oraz nazw  

oddziału na który pacjent zostaje przyj ty. 

 

§ 169 

Dodatkowym elementem identyfikuj cym pacjenta jest kolor opaski przypisany danemu 

oddziałowi: 

Oddział Niemowl cy – kolor ró owy, 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – kolor niebieski, 

Oddział Pediatryczny – kolor zielony, 

Oddział Otolaryngologiczny – kolor  ółty, 

Oddział chirurgiczny – kolor biały. 
 

§ 170 

W przypadku braku mo liwo ci ustalenia to samo ci przy przyj ciu do szpitala, na opasce 

umieszcza si  oznaczenie „NN”, numer kolejny ksi gi głównej Izby Przyj , nazw  oddziału 

na który pacjent zostaje przyj ty. 
 

§ 171 

Czynno ci, o których mowa w §§ 166 - 168, dokonuj  pracownicy Izby Przyj , po ustaleniu 

to samo ci pacjenta w obecno ci osoby bliskiej z zastrze eniem § 168, gdzie to samo  

ustalana jest w oddziale szpitala. 

 

§ 172 

W przypadku braku mo liwo ci zało enia opaski, w sposób okre lony w § 166, dziecku, które 

nie uko czyło szóstego roku ycia, mo liwe jest umieszczenie opaski identyfikacyjnej na 

łó ku dziecka lub inkubatorze. Adnotacj  o tym fakcie odnotowuje si  w dokumentacji 

medycznej dziecka. 

§ 173 

W przypadku stwierdzenia braku lub zniszczenia znaków to samo ci zało onych przy 

przyjmowaniu dziecka do Szpitala, po ustaleniu to samo ci na podstawie dokumentacji 

medycznej, zakłada si  nowe znaki identyfikacyjne. Adnotacj  o tych okoliczno ciach 

zamieszcza si  w dokumentacji medycznej 

 

§ 174 

Przy wypisywaniu pacjenta, opask  indentyfikacyjn , po sprawdzeniu zgodno ci z 

dokumentacj  medyczn  indywiduln , wydaje si  pacjentowi, osobie bliskiej b d  

opiekunowi prawnemu, dokonuj c adnotacji o tym fakcie w indywidualnej dokumentacji 

medycznej pacjenta. 
 
XII. PRZECHOWYWANIE RZECZY WARTO CIOWYCH I ODZIE Y 

 

§ 175 

1.  Pacjent ma prawo przechowywa  warto ciowe rzeczy w depozycie Szpitala: 

    „DEPOZYT” – przedmioty warto ciowe i dokumenty nale ce do pacjenta i zabezpieczone 

                              przez Szpital na czas hospitalizacji. 

2.  Rzeczami warto ciowymi w rozumieniu Regulaminu s : 

1) krajowe i zagraniczne pieni dze, 

2) kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie (bi uteria), 

3) krajowe i zagraniczne papiery warto ciowe, 

4) inne przedmioty uznane za warto ciowe przez pacjenta lub pracownika Szpitala, np.: 
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    zegarki, telefony komórkowe, komputery, klucze do mieszkania, szkła korekcyjne,   

    szkła kontaktowe, protezy z bowe, itp. 

3.  Za rzeczy warto ciowe, nie zgłoszone przez pacjenta do depozytu Szpital nie ponosi 

odpowiedzialno ci. 

 

§ 176 

1.  Pacjent zakwalifikowany do leczenia szpitalnego w chwili przyj cia ma prawo zło y  do 

depozytu przedmioty warto ciowe i dokumenty. 

2. Spis przedmiotów warto ciowych do depozytu zawiera nast puj ce dane: 

1) imi  , nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania pacjenta, 

2) dat przyj cia depozytu; 

3) imi  , nazwisko i stanowisko osoby przyjmuj cej depozyt, 

4) imi  , nazwisko i stanowisko osób obecnych przy sporz dzaniu spisu depozytu, jego 

zabezpieczeniu (opakowaniu) i opiecz towaniu, 

5) spis rzeczy warto ciowych oddanych do depozytu i ich opis – cechy indywidualne,   

nazw , rodzaj, szacunkow  warto , barw  , mark  i stan zu ycia ( w sytuacji braku   

cech indywidualnych odnotowuje si  ten fakt w karcie depozytowej), 

6) własnor czny podpis osoby przyjmuj cej depozyt oraz pacjenta, jak te  innych osób 

obecnych przy przyjmowaniu depozytu. 

3. Spis przedmiotów do depozytu sporz dza si  w trzech egzemplarzach: oryginał dla   

pacjenta, drugi egzemplarz doł cza si  do depozytu, trzeci pozostaje w komórce   

organizacyjnej szpitala, w której przebywa pacjent. 

4. Depozyt przechowuje si  w opakowaniu trwale zamkni tym ostemplowanym piecz ci  

zakładu. Na opakowaniu umieszcza si  dodatkowo numer ksi gi depozytowej, imi                      

i nazwisko, dat  urodzenia oraz adres zamieszkania pacjenta. 

 
§ 177 

1. Szpital prowadzi Ksi g  Depozytów. 

2. Ksi ga Depozytów zawiera ponumerowane strony z piecz ci  urz dow  Szpitala. 

3. Obok piecz ci Dyrektor i Główny Ksi gowy stwierdzaj  cyfrowo i słownie ilo  stron                

z podpisami. 

4. Ksi ga Depozytów zawiera nast puj ce dane: 

1) numer kolejny; 

2) nazwisko i imi  pacjenta; 

3) dat urodzenia i imiona rodziców; 

4) dat przyj cia depozytu; 

5) kwot depozytu pieni nego; 

6) rodzaj przedmiotu warto ciowego, w tym jako, cechy, znak; 

7) dat wydania depozytu; 

8) podpis osoby odbieraj cej depozyt. 

5.  Ksi g  Depozytów wraz z dowodami stwierdzaj cymi zapisy przechowuje si  pod 

zamkni ciem w Dziale Ksi gowo ci Szpitala. 

 

§ 178 

1.  Pacjent ma prawo zło y  depozyt zarówno w chwili przyj cia do szpitala w Izbie Przyj , 

jak te  w oddziale, na którym pacjent przebywa. Depozyt zostaje zabezpieczony                          

i przechowywany w kasetach metalowych do czasu przekazania go do depozytu szpitala: 

1) pracownik Izby Przyj  lub oddziału bezpo rednio przy przyj ciu depozytu sporz dza 

w trzech egzemplarzach kart  depozytow , 

2) oryginał karty depozytowej wydaje si  pacjentowi, 
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3) depozyt wraz z drugim egzemplarzem karty depozytowej przekazuje si  pracownikowi 

działu ksi gowo ci, 

4) pracownik działu ksi gowo ci wpisuje depozyt do ksi gi i zabezpiecza depozyt                  

w sejfie lub szafie pancernej oraz kwituje pracownikowi Izby Przyj  lub oddziału 

odbiór depozytu na trzecim egzemplarzu, który pozostaje we wła ciwej komórce 

organizacyjnej jako dowód przekazania depozytu do Depozytu szpitala. 

2.  W szpitalu dopuszcza si  mo liwo  zło enia depozytu w oddziale lub Izbie Przyj  na    

czas trwania zabiegu operacyjnego lub badania diagnostycznego. 

 
§ 179 

1.  Je eli pacjent został przyj ty do Szpitala w stanie wył czaj cym wiadome post powanie, 

sporz dza si  protokół znalezionych przy nim rzeczy warto ciowych, w obecno ci     

wiadków: pracowników Pogotowia Ratunkowego lub innych osób dostarczaj cych 

pacjenta do Szpitala: 

1) w przypadku, gdy pacjent jest nieprzytomny, lub niezdolny do zrozumienia znaczenia 

informacji i brak jest obecno ci osób reprezentuj cych jego prawa zawsze   

zabezpieczamy przedmioty warto ciowe pacjenta, protokół znalezionych przy nim   

rzeczy warto ciowych sporz dza si  w obecno ci wiadków: pracowników Pogotowia   

ratunkowego lub innych osób dostarczaj cych pacjenta do szpitala, 

2) oryginał karty depozytowej przechowuje si  wraz z przedmiotami oddanymi do   

depozytu. Pierwsz  kopi  doł czamy do historii choroby, druga kopia pozostaje                

w oddziale lub izbie przyj  z podpisem kasjera jako osoby przyjmuj cej depozyt, 

3)  niezwłocznie po ustaleniu okoliczno ci, o których mowa w pkt. 1, zawiadamiamy   

pacjenta o zło eniu rzeczy warto ciowych do depozytu. W przypadku wyra enia woli   

dalszego przechowywania rzeczy warto ciowych w depozycie, pacjent składa podpis  

na karcie depozytowej wraz z aktualn  dat  , 

4) w przypadku trwania okoliczno ci, w których mowa w pkt 1, przez okres dłu szy ni  

24 godziny od czasu przybycia, nale y o przyj ciu rzeczy warto ciowych do depozytu 

powiadomi  osoby upowa nione do dysponowania ruchomo ciami pacjenta. 

2.  W razie obecno ci przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego lub osoby 

dostarczaj cej pacjenta (je eli istnieje taka mo liwo ), powinien on wzi  udział                    

w czynno ciach sporz dzania protokołu. 

3.  Protokół ze strony Szpitala podpisuje Piel gniarka i lub Lekarz zabezpieczaj cy prac  Izby 

Przyj  lub Oddziału. Protokół stanowi podstaw do zło enia rzeczy warto ciowych do 

Depozytu Szpitala. 

 
§ 180 

Depozyt wydajemy za okazaniem dowodu to samo ci na podstawie karty depozytowe 

pacjentowi lub osobie uprawnionej do dysponowania jego mieniem. Osoba przyjmuj ca 

depozyt potwierdza ten fakt własnor cznym, czytelnym podpisem i dat na kopii karty 

depozytowej. Osoba wydaj ca depozyt zobowi zana jest dopisa  na kopii karty depozytowej 

imi , nazwisko oraz numer dowodu to samo ci osoby odbieraj cej depozyt. 

 
§ 181 

1.  W razie zgonu pacjenta depozyt warto ciowy wydaje si  osobie uprawnionej.                               

2.  Osoba odbieraj ca depozyt kwituje odbiór podpisem i dat , a ponadto pracownik 

odpowiedzialny za depozyty wpisuje czytelnie do Ksi gi Depozytów nazwisko i imi , 

numer dowodu to samo ci danej osoby oraz organu, którym wyda dowód. 

 

 












































