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REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA
W INOWROCŁAWIU
Rozdział 1
Podstawy prawne funkcjonowania.
§1
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu prowadzi działalność
leczniczą na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190,
z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2) wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego;
3) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
4) Statutu;
5) Regulaminu Organizacyjnego.
Rozdział 2
Postanowienia ogólne.
§2
Regulamin Organizacyjny Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka określa
w szczególności:
1) nazwę podmiotu leczniczego;
2) cele i zadania podmiotu leczniczego;
3) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego;
4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności
i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładów
leczniczych podmiotu leczniczego;
7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładów
leczniczych podmiotu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek
dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem
diagnostyczno-leczniczym,
pielęgnacyjnym,
rehabilitacyjnym
i administracyjnogospodarczym;
8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji
pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony
w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta;
10) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od
osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj.: Dz. U. z 2019 r. Poz. 1473) oraz
od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się
postępowaniem karnym;
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11) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub przepisami odrębnymi,
udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
12) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładów leczniczych
podmiotu leczniczego.
§ 2a
1. Podmiot leczniczy o nazwie: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu (w skrócie: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka
w Inowrocławiu), z siedzibą w Inowrocławiu pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100
Inowrocław, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem księgi rejestrowej
000000002232, oraz do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000002494, posiadający REGON 092358780, NIP 556-22-39-217, jest podmiotem
leczniczym w rozumieniu ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu prowadzi działalność
leczniczą poprzez wyodrębnione zakłady lecznicze, dla których nie sporządza się odrębnych
bilansów, o nazwie:
1) Szpital Powiatowy, z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
2) Przychodnia Przyszpitalna, z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100
Inowrocław;
3) Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, z siedzibą pod adresem:
ul. Toruńska 32, 88-100 Inowrocław;
4) Zakład Rehabilitacji Leczniczej, z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100
Inowrocław;
5) Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej, z siedzibą pod adresem:
ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.
3. Obszarem działania Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu jest powiat inowrocławski. Szpital może świadczyć usługi na rzecz
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałych poza obszarem powiatu
inowrocławskiego, jak również na rzecz cudzoziemców, na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Rozdział 3
Cele działania i zadania. Rodzaj działalności leczniczej, zakres i miejsce udzielanych
świadczeń zdrowotnych.
§3
1. Celem podmiotu leczniczego jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub
poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
2) promocja zdrowia;
3) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych
oraz metod leczenia.
2. Do zadań podmiotu leczniczego należy realizacja jego celów, w szczególności udzielanie
świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
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1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, także z zamiarem
zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, obejmujące
kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu,
pielęgnacji i rehabilitacji w oddziale szpitalnym z zakresu specjalności:
a) chorób wewnętrznych, w tym z zakresu diabetologii, hematologii i nowotworów
krwi, endokrynologii, nefrologii, chorób płuc,
b) (skreślony),
c) kardiologii, w tym wczesnej rehabilitacji kardiologicznej,
d) intensywnego nadzoru kardiologicznego,
e) nefrologii (usługi w zakresie dializowania),
f) neurologii, w tym rehabilitacji medycznej, wczesnej rehabilitacji neurologicznej,
g) leczenia udarów, w tym rehabilitacji medycznej, wczesnej rehabilitacji
neurologicznej (udarowej),
h) (skreślony)
i) chirurgii ogólnej, w tym z zakresu chirurgii dziecięcej i chirurgii naczyniowej oraz
z zakresu chirurgii onkologicznej i onkologii klinicznej/chemioterapii,
j) anestezjologii i intensywnej terapii,
k) (skreślony),
l) (skreślony),
m) pediatrii,
n) neonatologii,
o) położnictwa i ginekologii, w tym z zakresu patologii ciąży, położnictwa
ginekologicznego, ginekologii onkologicznej,
p) (skreślony),
q) chirurgii urazowo-ortopedycznej, w tym rehabilitacji medycznej w leczeniu chorób
narządu ruchu, stanów pourazowych narządu ruchu oraz wczesnej rehabilitacji
leczniczej pooperacyjnej,
r) okulistyki,
s) otolaryngologii, w tym chirurgii stomatologicznej,
t) urologii i onkologii urologicznej, oraz
u) pomoc doraźną, w tym transport sanitarny, oraz medyczne działania ratownicze
w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - w szpitalnej izbie przyjęć
i szpitalnym oddziale ratunkowym;
v) badania diagnostyczne i zabiegi z zakresu:
− diagnostyki laboratoryjnej,
− diagnostyki mikrobiologicznej,
− diagnostyki serologicznej,
− diagnostyki patomorfologicznej, w tym z zakresu cytologii, histopatologii
i technik specjalnych,
− radiologii i diagnostyki obrazowej - z zakresu ultrasonografii (USG), tomografii
komputerowej (CT), rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG), mammografii,
densytometrii, rezonansu magnetycznego (MR), echokardiografii (ECHO serca),
radiologii zabiegowej/angiografii/hemodynamiki (w tym z zakresu diagnostyki
inwazyjnej i leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych [OZW],
angioplastyki wieńcowej, koronarografii, przezskórnych zabiegów serca),
elektrofizjologii (w tym z zakresu elektrokardiografii [EKG], elektrokardiografii
typu Holter [Holter EKG], badań ciśnienia krwi typu Holter [Holter RR], badań
wysiłkowych serca, badań elektrofizjologicznych/diagnostyki inwazyjnej
zaburzeń rytmu serca, ablacji zaburzeń rytmu serca, wszczepiania
rozruszników/stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów serca, a także
z zakresu elektroencefalografii [EEG], wywołanych potencjałów [WP],
elektromiografii [EMG]),
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− laseroterapii i laserowej tomografii komputerowej OCT, angiografii
fluoresceinowej, witretomii - w okulistyce,
− endoskopii, w tym z zakresu endoskopii gastroenterologicznej i bronchoskopii,
− urodynamiki,
− badań słuchu,
na rzecz pacjentów leczonych w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych;
2) stacjonarne i całodobowe lub całodzienne świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
obejmujące świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne,
świadczenia z zakresu opieki długoterminowej w oddziale opieki paliatywnej;
3) świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym badania diagnostyczne
wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania
leczniczego, z zakresu specjalności poradni:
a) świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym badania diagnostyczne
wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania
leczniczego, z zakresu specjalności poradni:
− alergologicznej dla dorosłych, z dodatkowymi profilami medycznymi
z zakresu: poradnia chorób płuc, diagnostyka obrazowa (badania
spirometryczne), poradnia chorób wewnętrznych,
− alergologicznej dla dzieci, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu:
poradnia chorób płuc, diagnostyka obrazowa (badania spirometryczne), poradnia
pediatryczna,
− leczenia bólu, z dodatkowym profilem medycznym z zakresu: poradnia
anestezjologiczna,
− diabetologicznej i opieki nad pacjentem z cukrzycą (pacjentką z cukrzycą
ciężarnych), w tym z zespołem stopy cukrzycowej i chorobami tarczycy,
z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu: profilaktyka chorób, oświata
i promocja zdrowia (edukacja zdrowotna diabetologiczna), poradnia chorób
wewnętrznych, poradnia endokrynologiczna,
− endokrynologicznej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu:
profilaktyka chorób, poradnia onkologiczna, poradnia chorób wewnętrznych,
− gastroenterologicznej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu:
profilaktyka chorób, poradnia onkologiczna, poradnia pediatryczna,
− hematologicznej i nowotworów krwi, z dodatkowymi profilami medycznymi
z zakresu: poradnia onkologiczna, poradnia chorób wewnętrznych,
− kardiologicznej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu: poradnia
kontroli rozruszników i kardiowerterów/stymulatorów serca, diagnostyka
obrazowa (badanie elektrokardiograficzne), poradnia chorób wewnętrznych,
− nefrologicznej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu: poradnia
onkologiczna, poradnia chorób wewnętrznych,
− medycyny pracy, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu: badania
kierowców, pozostałe usługi medycyny pracy, profilaktyka chorób, szczepienia,
oświata i promocja zdrowia pracowników, pozostałe usługi w zakresie zdrowia
publicznego, diagnostyka obrazowa (badania słuchu, elektrokardiograficzne,
ultrasonograficzne, spirometryczne), diagnostyka laboratoryjna, kształcenie
i szkolenia personelu medycznego,
− medycyny paliatywnej,
− dermatologicznej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu: poradnia
wenerologiczna,poradnia onkologiczna,
− neurologicznej, z dodatkowym profilem medycznym z zakresu: poradnia
onkologiczna,
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neurologii dziecięcej, z dodatkowym profilem medycznym z zakresu: poradnia
onkologiczna, poradnia pediatryczna,
onkologicznej klinicznej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu:
poradnia chirurgii onkologicznej, poradnia chemioterapii, poradnia radioterapii
onkologicznej, profilaktyka chorób, poradnia chorób wewnętrznych,
gruźlicy i chorób płuc, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu:
poradnia antynikotynowa (oświata i promocja zdrowia), diagnostyka obrazowa
(badania spirometryczne), profilaktyka chorób, poradnia onkologiczna, poradnia
chorób wewnętrznych,
reumatologicznej, z dodatkowym profilem medycznym z zakresu: poradnia
chorób wewnętrznych,
rehabilitacyjnej, z dodatkowym profilem medycznym z zakresu: poradnia
rehabilitacji narządu ruchu,
położniczo-ginekologicznej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu:
diagnostyka obrazowa (badania ultrasonograficzne [USG]), profilaktyka chorób,
oświata i promocja zdrowia, poradnia onkologiczna, poradnia diabetologiczna,
laktacyjnej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu: planowanie
rodziny i poradnictwo rodzinne, oświata i promocja zdrowia,
szkoły rodzenia,
chirurgii ogólnej, z dodatkowym profilem medycznym z zakresu: poradnia
onkologiczna,
chirurgii dziecięcej, z dodatkowym profilem medycznym z zakresu: poradnia
onkologiczna,
chirurgii naczyniowej, z dodatkowym profilem medycznym z zakresu:
diagnostyka obrazowa (badania ultrasonograficzne Doppler naczyń),
chirurgii onkologicznej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu:
poradnia chirurgii ogólnej, poradnia onkologiczna, poradnia chemioterapii,
poradnia radiologii onkologicznej, profilaktyka chorób, oświata i promocja
zdrowia,
neurochirurgicznej, z dodatkowym profilem medycznym z zakresu: poradnia
onkologiczna,
chirurgii urazowo-ortopedycznej, z dodatkowymi profilami medycznymi
z zakresu: poradnia wad postawy i poradnia preluksacyjna (profilaktyka chorób,
oświata
i
promocja
zdrowia),
diagnostyka
obrazowa
(badania
ultrasonograficzne),
okulistycznej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu: diagnostyka
obrazowa (badania ultrasonograficzne, badania tomografii komputerowej,
angiografia fluoreisceinowa), profilaktyka chorób, poradnia onkologiczna,
otolaryngologicznej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu:
poradnia otolaryngologiczna dziecięca, poradnia audiologiczna, diagnostyka
obrazowa (badania słuchu), poradnia onkologiczna,
urologicznej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu: diagnostyka
obrazowa (badania ultrasonograficzne), profilaktyka chorób, poradnia
onkologiczna,
zdrowia psychicznego,
psychologicznej, z dodatkowym profilem medycznym z zakresu: poradnia
psychologii klinicznej,
chirurgii stomatologicznej, z dodatkowymi profilami medycznymi z zakresu:
poradnia
stomatologii
zachowawczej
z
endodoncją,
poradnia
periodontologiczna, oświata i promocja zdrowia (edukacja zdrowotna),
chorób wewnętrznych,
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4)
5)

6)

7)
8)

− pediatrii,
leczenie specjalistyczne: ambulatoryjne – w poradni specjalistycznej, pracowni
diagnostycznej i zabiegowej oraz, w uzasadnionych przypadkach, w domu (miejscu
pobytu) pacjenta,
b) świadczenia z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej
nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz pielęgnacyjne
i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w warunkach domowych w hospicjum domowym,
c) świadczenia rehabilitacji leczniczej (w tym z zakresu fizjoterapii:
fizykoterapii/krioterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masażu leczniczego) –
w pracowni rehabilitacji na rzecz pacjentów leczonych w warunkach
ambulatoryjnych oraz stacjonarnych, a w uzasadnionych przypadkach, w domu
(miejscu pobytu),
d) świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej – w poradni oraz, w uzasadnionych przypadkach, w domu (miejscu
pobytu) pacjenta,
e) świadczenia pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego z zakresu zespołów
ratownictwa medycznego (specjalistycznego i podstawowych),
f) świadczenia z zakresu transportu medycznego (udzielanie świadczeń zdrowotnych)
oraz zakresu transportu sanitarnego – w specjalistycznym środku transportu
organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej, w tym uczestniczenie w realizacji
profilaktycznych programów zdrowotnych;
uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;
uczestniczenie w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych w powiązaniu
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;
współdziałanie z innymi podmiotami mającymi na celu ochronę i promocję zdrowia;
organizowanie i prowadzenie – zgodnie z potrzebami podmiotu leczniczego – spraw
pracowniczych, socjalnych, działalności administracyjnej, eksploatacyjno-technicznej,
ekonomiczno-finansowej oraz działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i obronności w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
§ 3a

1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 3, są pomieszczenia
zakładów leczniczych, o których mowa w § 2.
2. Udzielanie przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych może się także
odbywać w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń lub w domu (miejscu
pobytu) pacjenta.
3. Udzielanie świadczeń z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej, psychologicznej
i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz pielęgnacyjnych
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej może się odbywać wyłącznie w domu
pacjenta.
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Rozdział 4
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
Zasady ogólne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
§4
1. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu określonego w § 3,
za pomocą zakładów leczniczych określonych w Statucie i niniejszym Regulaminie,
w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
2. W uzasadnionych przypadkach konsultacje i porady specjalistyczne oraz zabiegi
fizjoterapeutyczne z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego są udzielane w domu pacjenta.
3. Rejestracja pacjentów w lecznictwie ambulatoryjnym odbywa się na bieżąco – dowolnie
wybranego dnia w godzinach pracy i miejscu funkcjonowania danej poradni/pracowni
na podstawie:
1) zgłoszenia osobistego lub
2) za pośrednictwem osoby trzeciej,
w tym przy wykorzystaniu telefonu, a jeżeli podmiot leczniczy dysponuje odpowiednim
oprogramowaniem, również drogą elektroniczną – po uprzednim wypełnieniu
formularza e-rejestracji konta w Medycznym Portalu Informacyjnym, który jest
dostępny na stronie internetowej podmiotu leczniczego, a także listownie,
z wyznaczeniem terminu (dnia i godziny) realizacji świadczenia zdrowotnego.
4. Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym
z pacjentem (z uwzględnieniem zasad dotyczących prowadzenia list oczekujących).
5. W podmiocie leczniczym świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w trybie
odpowiadającym potrzebom zdrowotnym pacjentów, wedle określonego porządku oraz
w ramach procedury zapewniającej pacjentom sprawiedliwy, równy, niedyskryminujący
i przejrzysty dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia szpitalne,
stacjonarne świadczenia inne niż szpitalne, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
(określonej przez Dyrektora podmiotu leczniczego odrębnym zarządzeniem w sprawie zasad
prowadzenia list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej).
5a. Podmiot leczniczy umieszcza pacjenta, z wyjątkiem pacjenta znajdującego się w stanie
nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, na podstawie
następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:
1) stanu zdrowia pacjenta;
2) rokowania co do dalszego przebiegu choroby;
3) chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być
udzielone świadczenie;
4) zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.
5b. Stan nagły to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu
się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne
uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia
natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. W stanie nagłym
świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentowi niezwłocznie.
6. Podmiot leczniczy, stosując kryteria medyczne, o których mowa w ust. 5a:
1) kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej:
a) „przypadek pilny” – jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze
względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia
stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;
b) „przypadek stabilny” – w przypadku innym niż stan nagły i przypadek pilny,
o którym mowa w lit. a;
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2) umieszcza pacjenta na liście oczekujących po stwierdzeniu, że pacjent posiada
wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju albo jest uprawniony do
uzyskania świadczenia bez skierowania.
6a. W przypadku świadczeń udzielanych w szpitalu, lekarz w szpitalu potwierdza kategorię
medyczną, o której mowa w ust. 6 pkt 1, wskazaną na skierowaniu wystawionym przez
lekarza kierującego albo kwalifikuje pacjenta do odpowiedniej kategorii medycznej.
6b. W przypadku świadczeń specjalistycznych udzielanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
na które wymagane jest skierowanie, podmiot leczniczy bierze pod uwagę kategorię
medyczną, o której mowa w ust. 6 pkt 1, wskazaną na skierowaniu wystawionym przez
lekarza kierującego, jeżeli została określona.
6c. Pacjenta zakwalifikowanego do kategorii medycznej „przypadek pilny” umieszcza się na
liście oczekujących przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej
„przypadek stabilny”.
6d. Pacjentów, którzy wymagają okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania
kolejnych etapów świadczenia, przyjmuje się w celu udzielenia tego świadczenia zgodnie
z planem leczenia. Pacjentów kontynuujących diagnostykę lub leczenie nie umieszcza się na
liście oczekujących na udzielenie świadczenia.
6e. Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego
dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie leczniczym.
6f. Dla pacjentów objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub
leczeniem mającym na celu wyleczenie nowotworu złośliwego, prowadzi się odrębną listę
oczekujących. Do listy tej nie stosuje się przepisów dotyczących kryteriów medycznych
i kwalifikacji do kategorii medycznej, o której mowa w ust. 6, stosowanych przy
prowadzeniu list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
w szpitalu i świadczenia specjalistycznego w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
6g. Podmiot leczniczy umieszcza pacjenta, z wyjątkiem pacjenta znajdującego się w stanie
nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia z zakresu diagnostyki
onkologicznej lub leczenia onkologicznego, na podstawie karty diagnostyki i leczenia
onkologicznego (skierowanie nie jest wymagane), oraz następujących kryteriów
medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:
1) stanu zdrowia pacjenta;
2) rokowania co do dalszego przebiegu nowotworu;
3) chorób współistniejących mających wpływ na nowotwór, z powodu którego ma być
udzielone świadczenie;
4) zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.
6h. Postanowień ust. 6f-6g nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem
czerniaka skóry.
7. Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają: kobiety
w ciąży; świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie wystawione przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii
dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu; świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności; świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji; świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację „Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”; świadczeniobiorcy,
którzy posiadają tytuł „Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację „Dawcy
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Przeszczepu” (w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej); inwalidzi wojenni
i wojskowi, żołnierze zastępczej służby wojskowej; cywilne niewidome ofiary działań
wojennych; kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane
z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej; uprawnieni
żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani (w zakresie leczenia urazów i chorób
nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa). Udzielanie poza
kolejnością świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej
w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że
świadczenia te są udzielane poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez
podmiot leczniczy listy oczekujących. Świadczenie jest udzielane w dniu zgłoszenia.
W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, w rejestracji
wyznaczany jest inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy
oczekujących, z uwzględnieniem zasady, że świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni
roboczych od dnia zgłoszenia.
8. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych udzielane są osobom
ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie
odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą
odpłatnością.
8a. Podmiot leczniczy jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych również osobom
innym niż wymienione w ust. 8 (nieubezpieczonym i innym osobom nieuprawnionym do
świadczeń finansowanych ze środków publicznych) za odpłatnością. Wysokość opłat za
świadczenia zdrowotne udzielane w takim wypadku, ustala Dyrektor podmiotu
leczniczego. Wykaz opłat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Opłaty są
pobierane przed lub po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w zależności od rodzaju
świadczenia zdrowotnego, gotówką lub bezgotówkowo przy użyciu terminala
płatniczego w wyznaczonych punktach kasowych lub kasie głównej podmiotu
leczniczego albo przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy podmiotu
leczniczego wskazany w fakturze przelewowej, zgodnie z odrębnym zarządzeniem
Dyrektora podmiotu leczniczego w sprawie działania kasy głównej i punktów
kasowych w podmiocie leczniczym.
8b. Dokumentem uprawniającym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych jest dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przynależność do grupy osób uprawnionych do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie
odrębnych przepisów. Weryfikacja uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych następuje na zasadach określonych w ustawie
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pacjent,
korzystając ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych musi
potwierdzić swoje prawo do otrzymania ich bezpłatne w dniu ich udzielania. Może to
uczynić na trzy sposoby: wygenerowanie dokumentu elektronicznego za pomocą sytemu
elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWuś), przedstawienie jednego
z dotychczasowych dokumentów papierowych potwierdzających prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej (np. druk ZUS RMUA), złożenie oświadczenia o przysługującym prawie
do korzystania z opieki zdrowotnej.
9. Przyjęcie na leczenie szpitalne odbywa się na podstawie wymaganego skierowania
lekarza, lekarza dentysty lub felczera (każdego, niezależnie od tego czy udziela on
świadczeń w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej czy też wyłącznie
w gabinecie komercyjnym), jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie
ambulatoryjne. Przyjęcie na leczenie stacjonarne inne niż szpitalne (w oddziale opieki
paliatywnej), udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (porady,
konsultacji specjalistycznej), wykonanie badań diagnostycznych, zabiegów rehabilitacji
leczniczej oraz transportu sanitarnego odbywa się na podstawie wymaganego
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skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza i lekarza dentysty będącego
świadczeniodawcą, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej oraz lekarza i lekarza dentysty, który jest zatrudniony lub
wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł
umowę o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej).
9a. Skierowanie wydane w celu objęcia pacjenta diagnostyką lub dalszym leczeniem jest
ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, tj. dopóki nadal istnieją
względy medyczne uzasadniające udzielenie świadczenia zdrowotnego, z tym że:
1) pacjent chcący skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja
lecznicza w zakresie: zabiegi fizjoterapeutyczne, powinien zarejestrować skierowanie nie
później niż w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia (powyższe dotyczy jednak
obowiązku rejestracji skierowania i pozostaje bez związku z dalszym oczekiwaniem na
udzielenie świadczenia rehabilitacyjnego);
2) skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne 14 dni od daty wystawienia, przy
czym wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na
przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, pod warunkiem wpisania na listę oczekujących
na udzielenie świadczenia i to w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.
10.(skreślony)
11. Skierowanie nie jest wymagane:
1) dla tych sytuacji, kiedy pacjent znajduje się w stanie nagłym, tj. w stanie polegającym na
nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania
zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji
organizmu lub uszkodzenie ciała albo utrata życia, wymagającym podjęcia
natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia (dla świadczeń
udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i przez zespoły ratownictwa
medycznego);
2) do świadczeń:
a) ginekologa i położnika,
b) dentysty,
c) wenerologa,
d) onkologa,
e) psychiatry,
f) dla osób chorych na gruźlicę,
g) dla osób zakażonych wirusem HIV,
h) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów,
żołnierzy zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób
represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy
przymusowej,
i) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
j) w zakresie leczenia uzależnień:
− dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,
− dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych
lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących
i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek
pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną,
k) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika wojska (w zakresie leczenia urazów lub
chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa),
l) dla weterana poszkodowanego (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych
podczas wykonywania zadań poza granicami państwa),
m) dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, posiadających zaświadczenie wystawione
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:
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położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej,
kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
n) dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie:
- o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
o) psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży;
3) do świadczeń dermatologa i okulisty udzielanych osobom wpisanym przed 1 stycznia
2015 roku na listy oczekujących na udzielenie świadczenia przez dermatologa lub
okulistę, jak również osobom kontynuującym po 1 stycznia 2015 roku już rozpoczęte
przed 1 stycznia 2015 roku diagnostykę lub leczenie u dermatologa i okulisty;
4) do diagnostyki onkologicznej, jeżeli lekarz stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego,
oraz do leczenia onkologicznego, jeżeli w wyniku diagnostyki onkologicznej
stwierdzono nowotwór złośliwy lub lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy (w takich
przypadkach pacjent ma prawo do świadczenia na podstawie karty diagnostyki i leczenia
onkologicznego);
5) dla świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej.
12. Skierowanie lekarskie nie jest także konieczne w przypadku świadczeń udzielanych
pacjentowi odpłatnie (finansowanych poza systemem ubezpieczenia), z tym że:
1) świadczenie udzielane pacjentowi na zlecenie podmiotu komercyjnego, z którym
podmiot leczniczy zawarł stosowaną umowę zlecenia, wykonuje się na podstawie
pisemnego skierowania/zlecenia wymaganego daną umową;
2) badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na
podstawie pisemnego skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej;
skierowanie takie, poza wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania, zawiera cel i uzasadnienie badania, wstępne rozpoznanie kliniczne oraz
informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury
radiologicznej; bez skierowania może być wykonane wyłącznie badanie
z zastosowaniem promieniowania jonizującego przeprowadzane w ramach badań
przesiewowych, stomatologicznych badań wewnątrzustnych wykonywanych aparatami
do celów stomatologicznych, w przypadku densytometrii kostnej wykonywanej
aparatami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu oraz w przypadkach bezpośredniego
zagrożenia życia pacjenta.
§5
(skreślony)
§ 5a
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia
pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek, gdy zwłoka w udzieleniu pomocy może spowodować
niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia
pacjenta oraz inny przypadek nagły – po uzyskaniu zgody swojego przełożonego.
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2. W przypadku podjęcia przez lekarza decyzji o nie podjęciu lub odstąpieniu od leczenia, ma
on obowiązek:
1) uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
faktycznego) z odpowiednim wyprzedzeniem;
2) uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta.
3. Przełożony lekarza akceptując decyzję lekarza, o której mowa w ust. 2 ma obowiązek
wskazać pacjentowi innego lekarza lub podmiot leczniczy, w którym pacjent ma realne
możliwości uzyskania świadczenia u innego lekarza.
Przyjęcie do Szpitala
§6
1. Hospitalizacja pacjenta może nastąpić w trybie:
1) planowanym:
a) przyjęcie planowane następuje na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub
felczera, za pośrednictwem Izby Przyjęć lub, w przypadku przyjęcia na Oddział
Położniczo-Ginekologiczny, Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej,
b) w przypadku braku miejsc na danym Oddziale, termin ustala się zgodnie
z zarządzeniem Dyrektora podmiotu leczniczego w sprawie list oczekujących na
świadczenie zdrowotne,
c) umożliwia się pacjentowi zapoznanie z Kartą Praw i Obowiązków Pacjenta,
d) pacjent jest badany przez lekarza określonego Oddziału lub wskazanego przez niego
konsultanta,
e) pacjent jest przekazywany do właściwego Oddziału przez uprawniony personel Izby
Przyjęć lub, w przypadku przyjęcia na Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Izby
Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej;
2) nagłym:
a) pacjentowi będącemu w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego musi być
bezwzględnie udzielona pomoc medyczna w czasie właściwym dla kategorii pilności
przydzielonej podczas przeprowadzania segregacji medycznej,
b) pierwszej pomocy pacjentowi udziela lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
jednakże w razie porodu Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/jego
Zastępca lub wyznaczony w harmonogramie dyżurów lekarskich lekarz koordynujący
pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (dalej: lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego) przekazuje rodzącą z właściwego obszaru Szpitalnego Oddziału
bezpośrednio do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego,
c) w przypadku konieczności hospitalizacji pacjenta w stanie nagłym w innym Oddziale
niż Szpitalny Oddział Ratunkowy, lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
powiadamia o tym lekarza Oddziału, na który kierowany jest pacjent (Koordynatora
lub lekarza dyżurnego tego Oddziału),
d) lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma obowiązek natychmiastowego
uzgodnienia przyjęcia do hospitalizacji w innym Oddziale lub odmowy tej
hospitalizacji; w przypadku odmowy hospitalizacji ma obowiązek wskazać czy
pacjent ma być skierowany do leczenia w innym podmiocie leczniczym lub leczenia
ambulatoryjnego,
e) za stan zdrowia pacjenta przebywającego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
odpowiada lekarz tego Oddziału; decyzję o dalszym postępowaniu z pacjentem
przebywającym w tym Oddziale podejmuje odpowiednio lekarz lub lekarz dyżurny
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a lekarz
dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego kieruje pacjenta na leczenie do innego
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Oddziału, w którym działa Szpitalny Oddział Ratunkowy, odmawia przyjęcia do
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, potwierdza lub wystawia skierowanie z oddziału na leczenie w innym
szpitalu, wystawia zlecenie na lotniczy transport sanitarny; w przypadku podjęcia
decyzji o przekazaniu pacjenta na inny Oddział i jednocześnie braku uzgodnienia
przekazania pacjenta z lekarzem Oddziału, na który kierowany jest pacjent
(Koordynatorem lub lekarzem dyżurnym), ze względu na wątpliwości o charakterze
klinicznym, co do decyzji, gdzie ma być leczony pacjent, decyzję taką podejmuje
Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szpitala (na dyżurze
Starszy Lekarz Dyżuru), opierając się, w uzasadnionych przypadkach, na opinii
zwołanego dla konkretnego przypadku konsylium lekarskiego, i jest to decyzja
ostateczna.
f) (skreślony)
1a. Lekarz przyjmujący pacjenta na hospitalizację dokumentuje tryb przyjęcia pacjenta w historii
choroby pacjenta.
2. Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować
utratą zdrowia lub życia, określony w § 4 ust. 5b niniejszego Regulaminu. Podmiot
leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje
natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub
zdrowia.
§7
1. Izba Przyjęć oraz Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna wykonuje zadania w zakresie
planowych przyjęć pacjentów do Szpitala na hospitalizację (ze skierowaniem – odpowiednio
- lekarza, lekarza dentysty lub felczera). Powyższe Izby Przyjęć wykonują również zadania
z zakresu pomocy doraźnej, w tym zintegrowana z Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym
Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna wykonuje zadania punktu konsultacyjnego dla
pacjentek zgłaszających się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w przypadkach nagłych,
wymagających konsultacji położniczo-ginekologicznych.
2. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na
wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji
życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego:
1) przetransportowanych przez:
a) zespoły ratownictwa medycznego,
b) jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
c) zespoły wyjazdowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 oraz z 2019 r. poz. 61 i 125),
d) lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze, o których mowa w art. 140a ust. 5
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629
i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235 i 730), oraz podmioty, o których mowa w art. 140b ust.
3 tej ustawy,
e) podmioty realizujące transport sanitarny na podstawie zlecenia lekarza albo felczera,
w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;
2) zgłaszających się samodzielnie.
Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonuje całodobowo.
3. Izba Przyjęć i Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna funkcjonują całodobowo we wszystkie
dni tygodnia, z tym że planowe przyjęcia pacjentów na hospitalizację w innych niż Szpitalny
Oddział Ratunkowy Oddziałach Szpitala, za pośrednictwem powyższych Izb Przyjęć, są
organizowane w dniach i godzinach określonych w harmonogramie pracy Izb Przyjęć
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regulowanym wewnętrznymi procedurami i instrukcjami postępowania, uszczegółowiającymi
warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbach Przyjęć.”;
§8
1. W przypadkach nagłych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, lekarz Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego przeprowadza wstępne badanie pacjenta i zleca – w razie potrzeby –
konsultację specjalisty. Pacjent jest kierowany na konsultację do odpowiedniego obszaru
konsultacyjnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a w przypadku, gdy wymaga
konsultacji okulistycznej, laryngologicznej, położniczo-ginekologicznej, przeprowadzanej
w warunkach
gabinetów
diagnostyczno-zabiegowych
Oddziału
Okulistycznego,
Laryngologicznego, Położniczo-Ginekologicznego lub konsultacji urologicznej, z którą
związane jest długotrwałe postępowanie specjalistyczne przeprowadzane w warunkach
gabinetów diagnostyczno-zabiegowych w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej – do
punktu konsultacyjnego właściwego Oddziału.
2. W przypadku, gdy pacjent zgłasza się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
ze skierowaniem – ze względu na powód skierowania do Oddziału Okulistycznego,
Laryngologicznego, Położniczo-Ginekologicznego, pacjent jest kierowany z obszaru
segregacji medycznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego bezpośrednio do punktu
konsultacyjnego właściwego Oddziału.
3. W przypadku, gdy pacjent znajduje się w stanie bezpośredniego zagrożenia, jest
przekazywany natychmiast do odpowiednich obszarów resuscytacyjnych Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego, a w przypadku porodu – na właściwy odcinek Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego.
4. Przekazanie pacjenta hospitalizowanego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, z tego
Oddziału na inny Oddział, lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego uzgadnia
z Koordynatorem (lekarzem dyżurnym) Oddziału, na który ma być przekazany pacjent.
W przypadku braku powyższego uzgodnienia, ze względu na wątpliwości o charakterze
klinicznym, co do decyzji, gdzie ma być leczony pacjent, decyzję taką podejmuje Zastępca
Dyrektora do spraw Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szpitala (na dyżurze Starszy Lekarz
Dyżuru), opierając się, w uzasadnionych przypadkach, na opinii zwołanego dla konkretnego
przypadku konsylium lekarskiego, i jest to decyzja ostateczna.
5. Pacjenta przekazywanego ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na inny Oddział,
przekazuje się wraz z dokumentacją medyczną pacjenta prowadzoną w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym, w asyście uprawnionego personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego –
ratownika medycznego lub pielęgniarki, a w razie potrzeby również w asyście innego
uprawnionego personelu, w szczególności w przypadku porodu w asyście lekarza położnika
lub położnej, środkiem wewnętrznego transportu sanitarnego.
6. W przypadku porodu, kwalifikacji, na który odcinek Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
ma być przyjęta rodząca, dokonuje lekarz tego Oddziału.
7. Czas pobytu (hospitalizacji) pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie powinien
przekroczyć 24 godzin i powinien być ograniczony do wykonania niezbędnych czynności
ratunkowych oraz konsultacji, badań diagnostycznych i leczenia w warunkach tego
Oddziału, w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
7a. Decyzję o dalszym postępowaniu z pacjentem przebywającym w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym podejmuje odpowiednio lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub lekarz
dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
7b. Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta na
Szpitalny Oddział Ratunkowy w czasie nieprzekraczającym 1 godziny od pierwszego
kontaktu z lekarzem.
7c. Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
16

1) podejmuje decyzję o skierowaniu pacjenta na leczenie do Oddziału, w którym działa
Szpitalny Oddział Ratunkowy, w czasie nieprzekraczającym 8 godzin od
pierwszego kontaktu z lekarzem;
2) podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w czasie
nieprzekraczającym 6 godzin od pierwszego kontaktu z lekarzem,
3) potwierdza lub wystawia skierowanie z oddziału na leczenie w innym szpitalu,
4) wystawia zlecenie na lotniczy transport sanitarny.”;
8. Odpowiedzialny za merytoryczną opiekę medyczną nad pacjentem lekarz Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego udziela informacji o stanie zdrowia pacjenta pacjentowi, jego
przedstawicielowi ustawowemu albo osobie wskazanej przez pacjenta, a w przypadku, gdy
pacjent utracił przytomność lub z innych powodów nie jest zdolny do zrozumienia znaczenia
informacji i nie ma przedstawiciela ustawowego albo osoby wskazanej przez pacjenta do
uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia – osobie bliskiej, na zasadach określonych
w § 13c ust. 1 niniejszego Regulaminu. Lekarz ten dokonuje również zawiadomień,
o których mowa w § 15a niniejszego Regulaminu, a w uzasadnionych przypadkach,
o których mowa w § 12 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, o przyjęciu do Szpitala pacjenta
zawiadamia Policję.
9. Jeżeli lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego stwierdzi potrzebę niezwłocznego
umieszczenia pacjenta w Szpitalu (stan nagły), a brak miejsca, zakres świadczeń udzielanych
przez Szpital lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, lekarz dyżurny
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego po udzieleniu pacjentowi niezbędnej pomocy
medycznej, jeżeli stan pacjenta jest stabilny, umożliwiający jego transport, zapewnia
skierowanie i zleca przewiezienie pacjenta do innego Szpitala. Lekarz dyżurny Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego uzgadnia przekazanie pacjenta do innego Szpitala z właściwym
lekarzem tego Szpitala (lekarzem dyżurnym lub lekarzem kierującym Oddziałem)
i sporządza o tym adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta.
§9
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym znajduje się spis instytucji, z którymi współpracuje
Szpital. Ponadto prowadzi się niezbędną dokumentację, zapewniającą i przedstawiającą
właściwy tryb postępowania w zakresie opieki nad pacjentami.
§ 10
Przyjęcie pacjenta do Szpitala dokumentuje się na podstawie dokumentu tożsamości oraz,
w przypadku ubezpieczonych, dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu Zdrowia lub przynależność do grupy osób uprawnionych do
bezpłatnych świadczeń na podstawie przepisów odrębnych.
§ 10a
1. Pacjenta w opiece szpitalnej zaopatruje się w znak identyfikacyjny przy przyjęciu do
szpitala, po ustaleniu jego tożsamości.
2. W przypadku uzasadnionym stanem zdrowia pacjenta Dyrektor podmiotu leczniczego lub
w jego zastępstwie Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szpitala
(bądź upoważniony przez niego lekarz Oddziału) może podjąć decyzję o odstąpieniu od
zaopatrywania tego pacjenta w znak identyfikacyjny. Informacje w tym zakresie wraz
z podaniem przyczyn odstąpienia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta.
3. Znak identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje pozwalające na ustalenie:
1) imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta;
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2) w przypadku noworodka urodzonego w szpitalu – imienia i nazwiska matki, płci i daty
urodzenia dziecka ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie
24-godzinnym, a w przypadku noworodka urodzonego z ciąży mnogiej także cyfry
wskazujące na kolejność rodzenia się
– zapisane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione.
§ 10b
1. Pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić przy przyjęciu do szpitala, zaopatruje się
w znak identyfikacyjny zawierający oznaczenie „NN” oraz dodatkowe oznaczenie
numeryczne, umożliwiające identyfikację pacjenta do czasu ustalenia jego tożsamości.
2. Pacjenta, który potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze
względu na zagrożenie życia lub zdrowia, zaopatruje się w znak identyfikacyjny
niezwłocznie po udzieleniu takiego świadczenia.
§ 10c
1. Noworodka urodzonego w szpitalu zaopatruje się w znak identyfikacyjny niezwłocznie po
urodzeniu.
2. Czynności, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w obecności matki lub osoby bliskiej
obecnej przy porodzie, chyba że przebieg porodu na to nie pozwala.
3. Adnotacji o dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w indywidualnej
dokumentacji noworodka oraz indywidualnej dokumentacji medycznej matki.
§ 10d
Znak identyfikacyjny umieszcza się:
1) na opasce,
2) na zdjęciu – w przypadku, gdy założenie opaski dziecku, które nie ukończyło szóstego
roku życia, na nadgarstek lub na kostkę nogi nie jest możliwe
- oraz w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.
§ 10e
1. Opaskę zakłada się na nadgarstek pacjenta, a w przypadku gdy jest to niemożliwe albo
niewskazane ze względu na przebieg leczenia, na kostkę nogi.
2. W przypadku noworodka opaskę zakłada się na oba nadgarstki, a gdy jest to niemożliwe albo
niewskazane ze względu na przebieg procesu leczenia, na obie kostki nóg albo na nadgarstek
i kostkę nogi.
3. Opaska powinna być zapięta w sposób zapewniający jej utrzymanie się na nadgarstku lub
kostce nogi pacjenta w trakcie jego pobytu w szpitalu.
§ 10f
1. W przypadku gdy założenie opaski dziecku, które nie ukończyło szóstego roku życia, na
nadgarstek lub na kostkę nogi nie jest możliwe, wykonuje się i umieszcza w widocznym
miejscu na łóżku dziecka albo na inkubatorze, za zgodą matki lub osoby bliskiej, zdjęcie
dziecka, na którym umieszcza się znak identyfikacyjny.
2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1, na łóżku dziecka albo na inkubatorze
umieszcza się opaskę ze znakiem identyfikacyjnym.

18

§ 10g
Adnotacji o okolicznościach uniemożliwiających założenie opaski w sposób określony w §10e
ust. 1 oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie na łóżku albo na
inkubatorze zdjęcia dziecka, albo o braku takiej zgody, dokonuje się w indywidualnej
dokumentacji medycznej dziecka.
§ 10 h
1. Przy wypisywaniu pacjenta ze szpitala, po sprawdzeniu zgodności znaku identyfikacyjnego
umieszczonego na opasce, a w przypadku, o którym mowa w§ 10f ust. 1, na zdjęciu dziecka,
ze znakiem identyfikacyjnym umieszczonym w indywidualnej dokumentacji medycznej,
opaskę albo zdjęcie wydaje się pacjentowi albo jego opiekunowi prawnemu.
2. W przypadku, o którym mowa w §10e ust. 2, drugą opaskę dołącza się do indywidualnej
dokumentacji medycznej pacjenta.
3. Adnotacji o dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się
w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.
§ 10i
1. W przypadku stwierdzenia braku albo zniszczenia opaski albo zdjęcia, niezwłocznie
potwierdza się tożsamość pacjenta i zakłada się pacjentowi albo umieszcza na łóżku albo
inkubatorze nową opaskę albo zdjęcie.
2. Adnotacji o okolicznościach , o których mowa w ust. 1, dokonuje się w indywidualnej
dokumentacji medycznej pacjenta.
§ 11
1. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dokonywana jest segregacja medyczna, w przebiegu
której oceniany jest stan zdrowia pacjentów pod względem ustalenia priorytetu udzielania im
świadczeń zdrowotnych i przypisania do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod
względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych (kolor czerwony, kolor
pomarańczowy, kolor żółty, kolor zielony, kolor niebieski).”,
1a. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub
niebieskim, mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do Poradni Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, znajdującej się w lokalizacji Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego.
2. W procedurze postępowania z pacjentem w razie katastrofy, Szpitalny Oddział Ratunkowy
odpowiada za przygotowanie Szpitala do przyjęcia ofiar katastrofy, w szczególności za
powiadomienie właściwych w Szpitalu służb dla zarządzania kryzysowego, lekarzy
dyżurnych i specjalistów niezbędnych do diagnostyki i leczenia pacjentów, w tym personelu
Bloku Operacyjnego o konieczności przygotowania sal operacyjnych, oraz za przygotowanie
leków, sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania pomocy medycznej
w stanie zagrożenia życia.
3. Czas pobytu (hospitalizacji) pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powinien być
ograniczony do wykonania niezbędnych czynności ratunkowych oraz konsultacji, badań
diagnostycznych i leczenia w warunkach tego Oddziału i nie powinien przekroczyć
24 godzin.
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§ 12
1.

2.
3.

W procedurze postępowania z pacjentami, których tożsamości nie można ustalić z powodu
braku dokumentów, braku osób bliskich, utrudnionego kontaktu z powodu zaburzeń
psychicznych lub stanu utraty przytomności, obowiązuje zasada zawiadomienia Policji
o przyjęciu pacjenta o nieznanej tożsamości („NN”) i odnotowania tego faktu
w dokumentacji medycznej, zakładanej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Obowiązek zawiadomienia Policji istnieje również w przypadku gdy stan zdrowia lub zgon
pacjenta może być skutkiem przestępstwa.
Pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego mają obowiązek zabezpieczenia i spisania
przedmiotów należących do pacjenta o nieustalonej tożsamości oraz sporządzenia
w dokumentacji medycznej charakterystyki pacjenta, jak również podjęcia prób
identyfikacji pacjenta na podstawie znalezionych przy nim dokumentów (adresów,
telefonów).
§ 13

1. W przypadku podjęcia przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego decyzji
o braku wskazań do przyjęcia pacjenta do Szpitala, na dany Oddział, pacjentowi udzielane
jest świadczenie zdrowotne w warunkach ambulatoryjnych i wydawana jest karta
informacyjna dotycząca udzielenia porady ambulatoryjnej w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym. Jeżeli pacjent zgłosił się do Szpitala ze skierowaniem do Szpitala, skierowanie
w takim przypadku jest zwracane, z adnotacją lekarza udzielającego porady o przyczynach
odmowy przyjęcia do Szpitala. Jeżeli lekarz udzielający porady uzna, że pacjent kwalifikuje
się do przyjęcia do Szpitala, na dany Oddział, ale w trybie planowym, skierowanie w takim
przypadku jest zwracane z odpowiednią w tym zakresie adnotacją, a ponadto pacjent
uzyskuje od lekarza informację o zasadach uzgadniania przyjęcia planowanego
i prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w danym Oddziale.
Odmowa przyjęcia dziecka do Szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z lekarzem
kierującym Oddziałem, do którego dziecko miałoby być przyjęte – Koordynatorem albo jego
Zastępcą (na dyżurze z lekarzem dyżurnym tego Oddziału). Wynik tej konsultacji
odnotowuje się w dokumentacji medycznej. W przypadku sporu kompetencyjnego między
lekarzami, czy i gdzie ma być leczony pacjent, spór ten rozstrzyga i podejmuje w odniesieniu
do powyższego decyzję Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Zastępca
Dyrektora do spraw Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szpitala (na dyżurze Starszy Lekarz
Dyżuru), opierając się, w uzasadnionych przypadkach, na opinii zwołanego dla konkretnego
przypadku konsylium lekarskiego, i jest to decyzja ostateczna.
2. W przypadku przyjęcia pacjenta do Szpitala, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
obowiązuje prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej, w tym historii choroby
pacjenta i karty informacyjnej z leczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, na zasadach
określonych dla dokumentacji medycznej innych Oddziałów Szpitala w opiece stacjonarnej.
Opieka stacjonarna
§ 13a
1. W dniu ustalonego terminu przyjęcia do Szpitala, na dany Oddział, w trybie planowym
pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć/Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej, gdzie ma
zakładaną historię choroby.
2. W momencie przyjęcia do Szpitala, na Oddział, pacjent obowiązany jest przedstawić:
1) skierowanie do Szpitala, na Oddział, wraz z posiadaną dokumentacją medyczną
i wynikami badań/konsultacji zleconych przez lekarza kierującego;
2) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość pacjenta;
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3.

4.

5.

6.

3) dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń finansowanych ze środków
publicznych (potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń poprzez: wygenerowanie
dokumentu elektronicznego za pomocą sytemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień
Świadczeniobiorców (eWuś), przedstawienie jednego z dotychczasowych dokumentów
papierowych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. druk ZUS
RMUA), złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do korzystania z opieki
zdrowotnej).
Pacjent skierowany do Szpitala, na Oddział, powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe,
szlafrok, pidżamę i pantofle domowe. Odzież i obuwie pacjent powinien przekazać osobie
mu towarzyszącej np. członkowi rodziny (opiekunowi) lub do szpitalnego magazynu odzieży
pacjentów za pokwitowaniem.
Przedmioty wartościowe w momencie przyjęcia do Szpitala, na Oddział, pacjent powinien
przekazać osobie mu towarzyszącej np. członkowi rodziny (opiekunowi) lub do szpitalnego
depozytu rzeczy wartościowych prowadzonego w Szpitalu za pokwitowaniem. Szpital nie
ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe pacjenta, jeśli nie zostały
oddane do depozytu.
Izba Przyjęć/Szpitalny Oddział Ratunkowy prowadzi magazyn odzieży-depozyt rzeczy
wartościowych - należących do pacjentów Szpitala. Sposób prowadzenia depozytu
przedmiotów wartościowych oraz magazynu odzieży pacjentów w Szpitalu określa
procedura zabezpieczenia rzeczy wartościowych oraz przechowywania rzeczy pacjenta
w magazynie odzieży.
Po złożeniu przedmiotów wartościowych oraz odzieży do magazynu odzieży pacjent zgłasza
się do punktu pielęgniarskiego w Oddziale, do którego został skierowany w celu przyjęcia na
leczenie w tym Oddziale.
§ 13b

1. Lekarz kierujący Oddziałem - Koordynator wyznacza dla każdego pacjenta lekarza
odpowiedzialnego za merytoryczną opiekę lekarską, w tym prowadzenie dokumentacji
medycznej. Wyznaczenie to może być dokonane poprzez przydział określonych sal chorych.
2. Obejmując opiekę nad pacjentem lekarz zobowiązany jest przedstawić się imieniem
i nazwiskiem oraz podać swoją funkcję.
3. Pielęgniarka Oddziałowa wyznacza dla każdego pacjenta pielęgniarkę sprawującą opiekę
pielęgniarską w trakcie zmiany. Wyznaczenie to może być dokonane poprzez przydział
określonych sal chorych.
4. Obejmując opiekę nad pacjentem pielęgniarka zobowiązana jest przedstawić się imieniem
i nazwiskiem oraz podać swoją funkcję.
5. Każda osoba spośród personelu Szpitala (Oddziału) zatrudniona oraz pozostająca w stosunku
cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym zobowiązana jest do analogicznej procedury
przedstawiania się, niezależnie od obowiązku noszenia w widocznym miejscu identyfikatora
zawierającego imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby.
§ 13c
1. Lekarze Oddziału udzielają informacji o stanie zdrowia pacjenta pacjentowi, jego
przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania
informacji o jego stanie zdrowia. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów bądź
w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji bez ograniczeń
dostępności - na bieżąco. W przypadku, gdy pacjent utracił przytomność lub z innych
powodów nie jest zdolny do zrozumienia znaczenia informacji i nie ma przedstawiciela
ustawowego albo osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji - informacja
w niezbędnym zakresie jest udzielana osobie bliskiej.
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2. Lekarze Oddziału są obowiązani prowadzić na bieżąco historię choroby pacjenta wraz
z codzienną obserwacją podpisaną przez lekarza.
3. Historia choroby zawierać powinna informacje dotyczące: przyjęcia pacjenta do Szpitala, na
leczenie w danym Oddziale, przebiegu hospitalizacji, wypisania pacjenta ze Szpitala,
z danego Oddziału. Wpisy dotyczące hospitalizacji są dokonywane na bieżąco przez lekarza
prowadzącego i okresowo kontrolowane przez lekarza kierującego Oddziałem.
4. Lekarz wypisujący pacjenta do domu wystawia kartę informacyjną w trzech egzemplarzach.
Jeden egzemplarz zostaje dołączony do historii choroby, a dwa egzemplarze otrzymuje
pacjent, jego przedstawiciel ustawowy albo osoba upoważniona przez pacjenta do
uzyskiwania dokumentacji. Kartę informacyjną podpisuje lekarz wypisujący i lekarz
kierujący Oddziałem.
5. Archiwalna dokumentacja podmiotu leczniczego jest przechowywana zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Przekazywanie pacjenta kolejnym zmianom
§ 13d
Codziennie w wyznaczonych godzinach w Oddziałach odbywa się przekazanie pacjentów
kolejnym zmianom lekarzy i pielęgniarek, położnych, poprzez przekazanie informacji o stanie
zdrowia pacjentów oraz innych istotnych zawartych w raportach lekarskich i pielęgniarskich.
§ 13e
1. Lekarze, przekazując pacjentów kolejnej zmianie przedstawiają istotne informacje o stanie
zdrowia pacjentów, przebiegu leczenia, diagnostyki lub ewentualnych zmianach w procesie
diagnostyczno – terapeutycznym, o nowych przyjęciach na Oddział, interwencjach
lekarskich oraz innych istotnych zdarzeniach i podjętych działaniach podczas wykonywania
obowiązków służbowych.
2. Lekarze dyżurni zobowiązani są prowadzić raporty lekarskie w Księdze raportów lekarskich.
3. Lekarze prowadzący informacje o efektach leczenia poszczególnych pacjentów
przedstawiają Koordynatorowi na bieżąco.
4. Co najmniej jeden raz w tygodniu odbywa się narada z Koordynatorem, na której
Koordynator i lekarze prowadzący, w konsultacji z innymi lekarzami omawiają przebieg
leczenia, diagnostykę oraz ewentualne zmiany w procesie diagnostyczno – terapeutycznym.
§ 13f
1. Pielęgniarki, położne codziennie w określonych procedurą godzinach odbierają raport
pielęgniarski w swoich oddziałach.
2. Raport pielęgniarki sporządzany jest w Księdze raportów pielęgniarskich.
§ 13g
1. Księgi raportów lekarskich zawierają co najmniej następujące informacje:
1) oznaczenie podmiotu leczniczego;
2) numer kolejny wpisu;
3) treść raportu uwzględniająca w szczególności imię i nazwisko pacjenta, a w razie
potrzeby inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości pacjenta, opis zdarzenia, jego
okoliczności i podjęte działania;
4) datę sporządzenia raportu;
5) oznaczenie lekarza dokonującego wpisu.
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2. Księgi raportów lekarskich zawierają co najmniej następujące informacje:
1) oznaczenie podmiotu leczniczego;
2) numer kolejny wpisu;
3) treść raportu uwzględniająca w szczególności imię i nazwisko pacjenta, a w razie
potrzeby inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości pacjenta, opis zdarzenia, jego
okoliczności i podjęte działania;
4) statystykę oddziału, w tym liczbę przyjętych, wypisanych, zmarłych;
5) datę sporządzenia raportu;
6) oznaczenie pielęgniarki lub położnej dokonującej wpisu.
Współdziałanie między jednostkami/komórkami organizacyjnymi
§13h
1. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami/komórkami organizacyjnymi odbywa
się w sposób zapewniający sprawność funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz
kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielanych przez podmiot leczniczy
świadczeń opieki zdrowotnej.
2. W zakresie współdziałania między jednostkami/komórkami organizacyjnymi uprawnienia
nadzorczo-koordynujące posiadają właściwi zastępcy Dyrektora podmiotu leczniczego lub
osoby przez nich wyznaczone.
§13i
1. W celu zapewnienia ciągłości leczenia Koordynatorzy
poszczególnych Oddziałów
wyznaczają lekarza konsultującego pacjentów z innych Oddziałów, wymagających
konsultacji specjalistycznych.
2. W celu zlecenia konsultacji wewnątrzszpitalnej należy dokonać kwalifikacji pilności danej
konsultacji i w zależności od jej pilności dokonać jej zlecenia.
3. Zlecenia konsultacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zlecenia konsultacji
i dostarczenia go do sekretariatu właściwego Oddziału.
4. W przypadku konsultacji pilnych – ratujących życie – zlecenie może nastąpić telefonicznie.
Konsultacja powinna odbyć się niezwłocznie.
5. W przypadku pozostałych konsultacji – konsultacje, na które zlecenia zostały złożone
w sekretariatach właściwych Oddziałów powinny odbyć się tego samego dnia.
6. W godzinach popołudniowych, w niedziele, święta i dni wolne od pracy konsultacji pilnych
udziela lekarz dyżurny właściwego Oddziału.
7. Szczegółowe zasady konsultacji wewnątrzszpitalnych określa zarządzenie Dyrektora
podmiotu leczniczego.
§13j
Badania diagnostyczne wykonywane w pracowni diagnostycznej lub medycznym laboratorium
diagnostycznym wykonywane są na podstawie skierowania na badania wystawionego przez
lekarza prowadzącego/dyżurnego.
§ 14
1. W razie stwierdzenia w wyniku postępowania diagnostycznego rozpoznania wymagającego
leczenia będącego w kompetencji innego Oddziału lub ze względu na stan pacjenta
wymagający leczenia w innym Oddziale, następuje przeniesienie pacjenta.
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2. Ruch pacjentów między Oddziałami odbywa się na podstawie ustaleń poczynionych
pomiędzy Koordynatorami (lekarzami dyżurnymi) poszczególnych Oddziałów, w tym
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ewentualne spory rozstrzyga, w ramach działalności
podstawowej, Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szpitala
(na dyżurze Starszy Lekarz Dyżuru).
3. Przed przekazaniem pacjenta z jednego do drugiego Oddziału, lekarz dyżurny Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego, a w pozostałych Oddziałach Koordynator Oddziału lub lekarz
prowadzący (dyżurny), w którym aktualnie przebywa pacjent, telefonicznie lub bezpośrednio
kontaktuje się z Koordynatorem lub lekarzem dyżurnym Oddziału, do którego pacjent ma
zostać przeniesiony i przekazuje informacje, dotyczące stanu zdrowia i dotychczasowego
leczenia.
4. Przeniesienie pacjenta z jednego Oddziału do innego Oddziału odbywa się wraz
z dokumentacją medyczną.
5. Pacjent zostaje przetransportowany z Oddziału, w którym był dotychczas leczony na inny
Oddział w asyście uprawnionego personelu.
6. Do chwili przekazania pacjenta na inny Oddział, za pacjenta odpowiada lekarz dyżurny
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a w pozostałych Oddziałach lekarz prowadzący
(dyżurny) Oddziału z którego pacjent jest przekazywany. Po przekazaniu pacjenta,
odpowiedzialność przejmuje lekarz prowadzący (dyżurny) Oddziału, na który pacjent został
przyjęty.
7. Przekazanie pacjenta powinno być udokumentowane w dokumentacji medycznej pacjenta.
§ 15
1. Przeniesienie pacjenta ze Szpitala, z Oddziału, do innego Szpitala, odbywa się po
uzgodnieniu między tymi podmiotami.
2. W przypadku przenoszenia pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport zapewnia
tutejszy Szpital, Oddział. Jeżeli decyzję o wypisaniu się ze Szpitala, z Oddziału podejmuje
pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, z zamiarem leczenia w innym podmiocie
leczniczym, i pacjentowi nie przysługuje na podstawie odrębnych przepisów transport
bezpłatny lub za częściową odpłatnością, pacjent zobowiązuje się jednocześnie do
zapewnienia transportu we własnym zakresie (odpłatnie).
3. Koordynator Oddziału lub lekarz prowadzący (dyżurny) zlecając transport odpowiada za stan
zdrowia pacjenta w czasie transportu; Koordynator lub lekarz prowadzący (dyżurny)
podejmuje decyzję czy konieczny jest transport z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem
medycznym.
4. Z chwilą podjęcia decyzji o transporcie, należy poinformować dyspozytora Zakładu Pomocy
Doraźnej i Ratownictwa Medycznego i wystawić zlecenie transportu.
5. Historię choroby przed przekazaniem pacjenta do innego podmiotu leczniczego należy
uzupełnić i zakończyć, zaś kartę informacyjną z leczenia szpitalnego (w Oddziale) należy
przekazać wraz z pacjentem. Należy także udzielić dodatkowych niezbędnych informacji
o pacjencie potrzebnych do transportu.
6. W razie konieczności udostępnienia innych istotnych w leczeniu pacjenta dokumentów,
należy je przekazać pacjentowi lub osobie opiekującej się pacjentem w czasie transportu.
7. Odpowiedzialność za transportowanego pacjenta kończy się z chwilą przejęcia pacjenta przez
izbę przyjęć podmiotu leczniczego, do którego pacjent został przewieziony i w którym ma
pozostać.
§ 15a
1. Lekarz właściwego Oddziału postanawia o zawiadomieniu osoby lub instytucji wskazanej
przez pacjenta, lub przedstawiciela ustawowego, o:
24

1) przyjęciu bez ich wiedzy do Szpitala, na Oddział, pacjenta niepełnoletniego;
2) przyjęciu pacjenta bez względu na wiek w przypadku nagłym i ciężkim albo
o pogorszeniu się jego stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci
pacjenta;
3) przeniesieniu pacjenta do innego Oddziału lub podmiotu leczniczego, z podaniem
dokładnego adresu tego podmiotu.
2. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1, dokonuje lekarz lub na jego polecenie inna osoba
zatrudniona w Oddziale, z tym, że informacji o stanie zdrowia, przyczynie śmierci udziela
wyłącznie lekarz.
Wypisanie pacjenta ze Szpitala
§ 16
1.

2.

3.

4.

Wypisanie pacjenta ze Szpitala, z Oddziału, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej,
następuje:
1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych
w Szpitalu, w Oddziale;
2) na żądanie pacjenta lub jej przedstawiciela ustawowego;
3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania
świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego
życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga
dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, Dyrektor podmiotu leczniczego (lub w jego
zastępstwie Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szpitala) lub
lekarz przez niego upoważniony (Koordynator Oddziału, na dyżurze lekarz dyżurny
Oddziału w porozumieniu ze Starszym Lekarzem Dyżuru) może odmówić wypisania do
czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny
i Nieletnich w Inowrocławiu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W przypadku
odmowy wypisania ze Szpitala, z Oddziału niezwłocznie zawiadamia się Sąd o odmowie
wypisania i jej przyczynach.
Pacjent występujący z żądaniem wypisania ze Szpitala, z Oddziału, jest informowany przez
lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń
zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie.
W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji
medycznej.
W przypadku, gdy pacjent po zakończonym leczeniu szpitalnym, w Oddziale, wymaga
szczególnej formy opieki poszpitalnej, lekarz prowadzący/wypisujący udziela pacjentowi
i opiekunowi niezbędnych w tym zakresie informacji.
§ 16a

Wypisany ze Szpitala, z Oddziału, pacjent ma prawo do otrzymania:
1) karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, w Oddziale, która na podstawie historii choroby
albo karty noworodka powinna zawierać:
a) dane identyfikujące podmiot leczniczy, dane pacjenta tj. imię i nazwisko, datę urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, a w przypadku dziecka do 1 roku życia –
także numer PESEL matki dziecka, a w razie braku numeru PESEL – serię i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) rozpoznanie choroby w języku polskim, a w przypadku art. 9 ust. 4 ustawy, dopuszcza się
podanie rozpoznania w języku łacińskim,
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2)
3)
4)
5)
6)

c) opis wyników badań diagnostycznych lub konsultacji,
d) opis zastosowanego leczenia, a w przypadku wykonania zabiegu lub operacji – datę
wykonania,
e) wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia, żywienia, pielęgnowania lub trybu
życia,
f) orzeczony przy wypisie okres czasowej niezdolności do pracy, a w miarę potrzeby ocenę
zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia,
g) adnotacje o produktach leczniczych wraz z dawkowaniem i wyrobach medycznych
w ilościach odpowiadających ilościom na receptach wystawionych pacjentowi,
h) terminy planowanych konsultacji, na które wystawiono skierowania,
i) dane identyfikujące osoby udzielającej świadczeń, tj. nazwisko i imię, tytuł zawodowy,
uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu,
j) wskazania, dla lekarza przejmującego opiekę nad pacjentem lub pacjenta, dotyczące
dalszego sposobu leczenia, żywienia, pielęgnowania lub trybu życia,
k) datę dokonania wpisu, podpis i pieczątkę lekarza wypisującego oraz lekarza kierującego
Oddziałem;
recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami
ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej;
skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej;
zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami;
skierowania na leczenia uzdrowiskowe, jeżeli lekarz widzi taką potrzebę;
zaświadczenia lekarskie.
§ 16b

Lekarz prowadzący lub kierujący Oddziałem (Koordynator) zobowiązany jest powiadomić
pacjenta (co uzgadnia przy wypisie) o wynikach jego badań, jeśli wynik został dostarczony na
Oddział po wypisaniu pacjenta ze Szpitala, z Oddziału.
§ 17
W przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń
szpitalnych, w Oddziale, pacjent został wypisany ze Szpitala, z Oddziału, ale w wyznaczonym
terminie Szpitala, Oddziału nie opuszcza, pacjent taki lub osoba, na której w stosunku do
pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta na
podstawie decyzji Dyrektora podmiotu leczniczego (lub w jego zastępstwie Zastępca Dyrektora
do spraw Lecznictwa – Naczelnego Lekarza Szpitala) podjętej na wniosek Koordynatora
Oddziału, począwszy od terminu określonego w tej decyzji, niezależnie od uprawnień do
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych.
§ 18
Jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży
ustawowy obowiązek alimentacyjny, nie odbiera w wyznaczonym terminie ze Szpitala,
z Oddziału pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, Dyrektor
podmiotu leczniczego (lub w jego zastępstwie Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa –
Naczelny Lekarz Szpitala) na wniosek Koordynatora Oddziału niezwłocznie zawiadamia o tym
wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub
ostatnie miejsce pobytu pacjenta i – po uzgodnieniu z tym organem - organizuje na koszt gminy
transport sanitarny pacjenta do miejsca jego zamieszkania lub miejsca pobytu wskazanego przez
organ gminy.
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§ 19
Dyrektor podmiotu leczniczego określa standardy i procedury postępowania, uszczegóławiające
warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie, w celu zapewnienia właściwego
poziomu i jakości świadczonych usług.
Rozdział 5
Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi
w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów
i ciągłości postępowania.
§ 20
1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób
korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach prawa.
2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez
niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji medycznej.
3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności
i ochrony danych osobowych.
§20a
1. Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości
diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez
kierowanie do innych podmiotów w celu konsultacji specjalistycznych, wykonania badań
diagnostycznych i zabiegów specjalistycznych, o ile nie ma możliwości ich wykonania
w ramach własnej działalności leczniczej.
2. W przypadku konieczności przeniesienia pacjenta do innego podmiotu leczniczego,
z zastrzeżeniem postanowienia § 15 ust. 1 i § 8 ust. 9 niniejszego Regulaminu, lekarz
dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a w pozostałych Oddziałach Koordynator lub
lekarz prowadzący (na dyżurze lekarz dyżurny), nawiązuje kontakt z właściwym podmiotem
leczniczym celem uzgodnienia warunków przeniesienia pacjenta. Po uzgodnieniu warunków
przeniesienia informuje pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego o podjętych
czynnościach i uzyskuje jego zgodę na przeniesienie do innego podmiotu leczniczego oraz
zawiadamia osobę wskazaną przez pacjenta, a w przypadku gdy pacjent utracił przytomność
lub z innych powodów nie jest zdolny do zrozumienia znaczenia informacji i nie ma
przedstawiciela ustawowego albo osoby wskazanej przez pacjenta do uzyskiwania informacji
o jego stanie zdrowia – osobę bliską, na zasadach określonych w postanowieniach § 13c ust.
1 i § 15a niniejszego Regulaminu.
3. Szczegółowe zasady współdziałania podmiotu leczniczego z innymi podmiotami
leczniczymi określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych między tymi
podmiotami.
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Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego
w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem
Zdrowia
§ 21
1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) kierujący pacjenta do lekarza specjalisty lub
do Szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań
diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką
medyczną umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.
2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, tj. każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy
podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) leczący pacjenta w poradni
specjalistycznej i szpitalu, w oddziale, zobowiązany jest, do pisemnego informowania
lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent o rozpoznaniu, sposobie leczenia,
rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym o czasookresie ich stosowania i dawkowania oraz
wyznaczonych wizytach kontrolnych.
3. Lekarz POZ ordynuje leki dla pacjenta w sytuacji opisanej w ust. 2 (konieczność stałego
przyjmowania leków w schorzeniach przewlekłych), jeżeli w dokumentacji medycznej przez
niego prowadzonej znajduje się informacja, której zakres opisany jest w ust. 2, pochodząca
od lekarza realizującego świadczenia w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
zawartej z NFZ.
4. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania badań
kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania
wystawia i pokrywa koszty ich wykonania podmiot udzielający świadczeń ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego pacjent ma prawo
zgłosić się bez skierowania.
5. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego,
w oddziale, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie
z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające
potwierdzenie wstępnego rozpoznania.
6. W przypadku kierowania pacjenta z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako badania
wstępne przekazywane są wyniki badań wykonane w poradni kierującej oraz inne badania
diagnostyczne będące w posiadaniu pacjenta, a wykonane przez lekarza POZ umożliwiające
potwierdzenie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania.
7. W przypadku zakwalifikowania pacjenta na leczenie w oddziale, a w szczególności do
planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po
stronie oddziału.
8. W czasie trwania hospitalizacji pacjenta, lekarz POZ nie może wystawiać mu zleceń na
środki pomocnicze i ortopedyczne oraz ordynować leków, których konieczność zażywania
wynika z przebiegu hospitalizacji, a może ordynować leki, których zażywanie nie wynika
z przyczyny hospitalizacji.
9. Szpital, oddział zapewnia pacjentowi leki związane z przebiegiem hospitalizacji, których
zażywanie wynika z przyczyny hospitalizacji.
10. Pacjent po zakończeniu hospitalizacji (także w szpitalnym oddziale ratunkowym) powinien
zostać zaopatrzony stosownie do zaistniałej sytuacji w: skierowania na świadczenia zlecone
w karcie informacyjnej, zlecenie na transport sanitarny zgodnie z odrębnymi przepisami,
informacje dla lekarza POZ, recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub środki
ortopedyczne zlecone w karcie informacyjnej, zaświadczenia, opinie, orzeczenia lekarskie
oraz wyniki badań diagnostycznych wykonanych w toku leczenia.
11. Każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie prowadzonego leczenia w przypadkach
medycznie uzasadnionych orzeka o czasowej niezdolności do pracy – wystawia zwolnienie
lekarskie.
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Rozdział 6
Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.
§ 22
1. W zakładzie leczniczym: Szpital Powiatowy, pod adresem: 88-100 Inowrocław,
ul. Poznańska 97, funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
1) Szpital, pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97;
2) Centralne Laboratorium Analityczne, pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska
97;
3) Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97;
4) Zakład Anatomii Patologicznej, pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97;
5) Bank Krwi z Pracownią Serologiczną, pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska
97;
6) Zakład Diagnostyki Obrazowej, pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97;
7) Pracownie Endoskopowe, pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97;
8) Pracownie Elektrofizjologiczne, pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97;
9) Pracownie Diagnostyczno-Zabiegowe w Kardiologii, pod adresem: 88-100
Inowrocław, ul. Poznańska 97.
2. W zakładzie leczniczym: Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej, pod
adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97, funkcjonuje jednostka organizacyjna:
Stacjonarna Opieka Paliatywno-Hospicyjna, pod adresem: 88-100 Inowrocław,
ul. Poznańska 97.
3. W zakładzie leczniczym: Przychodnia Przyszpitalna, pod adresem: 88-100 Inowrocław,
ul. Poznańska 97, funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
1) Poradnie Specjalistyczne, pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97;
2) Poradnie Medycyny Pracy, pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97.
4. W zakładzie leczniczym: Zakład Rehabilitacji Leczniczej, pod adresem: 88-100
Inowrocław, ul. Poznańska 97, funkcjonuje jednostka organizacyjna: Pracownie
Rehabilitacji, pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97.
5. W zakładzie leczniczym: Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, pod
adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Toruńska 32, funkcjonują następujące jednostki
organizacyjne:
1) Pomoc Doraźna i Transport Medyczny, pod adresem: 88-100 Inowrocław,
ul. Toruńska 32;
2) Zespoły Ratownictwa Medycznego, pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Toruńska 32.
6. W jednostce organizacyjnej: Szpital pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1) oddziały szpitalne o nazwach: I Oddział Chorób Wewnętrznych, II Oddział Chorób
Wewnętrznych,
Oddział
Kardiologiczny,
Oddział
Intensywnego
Nadzoru
Kardiologicznego, Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy, Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Oddział Dziecięcy, Oddział Neonatologiczny, Oddział PołożniczoGinekologiczny, Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii,
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Oddział Okulistyczny, Oddział
Laryngologiczny, Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej, Stacja Dializ, Szpitalny
Oddział Ratunkowy;
2) inne komórki w opiece szpitalnej: Izba Przyjęć, Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna,
Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna, Dział Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości,
Dział Żywienia, Stanowisko do spraw Ochrony Radiologicznej.
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7. W jednostce organizacyjnej: Stacjonarna Opieka Paliatywno-Hospicyjna pod adresem:
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97 funkcjonuje komórka organizacyjna: Oddział Opieki
Paliatywnej.
8. W jednostce organizacyjnej: Poradnie Specjalistyczne pod adresem: 88-100 Inowrocław,
ul. Poznańska 97 funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1) poradnie specjalistyczne o nazwach: Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna dla
Dorosłych, Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna dla Dzieci, Poradnia
Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia
Hematologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia
Dermatologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Neurologii Dziecięcej, Poradnia
Onkologiczna, Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa, Poradnia
Reumatologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
Szkoła Rodzenia, Poradnia Prolaktacyjna, Poradnia Chirurgiczna Ogólna, Poradnia
Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci, Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Chirurgii
Onkologicznej, Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
Wad Postawy i Preluksacyjna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Laryngologiczna
z Pracownią Audiometryczną, Poradnia Urologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego,
Poradnia Psychologiczna, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Chorób
Wewnętrznych, Poradnia Pediatryczna;
2) poradnie specjalistyczne zintegrowane z Oddziałami o nazwach: Poradnia
Anestezjologiczna i Leczenia Bólu, Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej,
Poradnia Okulistyczna (z Gabinetem Laseroterapii i Gabinetem Laserowej Tomografii
Komputerowej OCT);
3) Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej Domowej (Hospicjum Domowe).
9. W jednostce organizacyjnej: Poradnie Medycyny Pracy pod adresem: 88-100 Inowrocław,
ul. Poznańska 97 funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1) Poradnia Medycyny Pracy;
2) Poradnia Pracownicza.
10. W jednostce organizacyjnej: Centralne Laboratorium Analityczne pod adresem: 88-100
Inowrocław, ul. Poznańska 97 funkcjonuje komórka organizacyjna: Centralne Laboratorium
Analityczne, w tym:
1) Pracownia Badań Pilnych CITO;
2) Pracownia Biochemii;
3) Pracownia Imunnologii;
4) Pracownia Analityki Ogólnej;
5) Pracownia Równowagi Kwasowo-Zasadowej, Białek, Elektrolitów;
6) Pracownia Układu Krzepnięcia;
7) Pracownia Hematologii.
11. W jednostce organizacyjnej: Zakład Mikrobiologii Lekarskiej pod adresem: 88-100
Inowrocław, ul. Poznańska 97 funkcjonuje komórka organizacyjna: Zakład Mikrobiologii
Lekarskiej, w tym:
1) Pracownia Mikrobiologiczna;
2) Pracownia Mykologiczna;
3) Pracownia Posiewów Płynów Dializacyjnych i Wody;
4) Zmywalnia.
12. W jednostce organizacyjnej: Zakład Anatomii Patologicznej pod adresem: 88-100
Inowrocław, ul. Poznańska 97 funkcjonuje komórka organizacyjna: Zakład Anatomii
Patologicznej, w tym:
1) Pracownia Histopatologiczna;
2) Pracownia Cytologiczna;
3) Pracownia Biopsji Cienkoigłowej (BAC) oraz badania BACC/USG;
4) Pracownia Sekcyjna (Prosektorium).
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13. W jednostce organizacyjnej: Bank Krwi z Pracownią Serologiczną pod adresem: 88-100
Inowrocław, ul. Poznańska 97 funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1) Bank Krwi;
2) Pracownia Serologiczna.
14. W jednostce organizacyjnej: Zakład Diagnostyki Obrazowej pod adresem: 88-100
Inowrocław, ul. Poznańska 97 funkcjonują komórki organizacyjne:
1) Pracownia Rentgenowska i Mammograficzna;
2) Pracownia Ultrasonograficzna;
3) (skreślony);
4) Pracownia Tomografii Komputerowej;
5) Pracownia Densytometrii;
6) Pracownia Rezonansu Magnetycznego.
15. W jednostce organizacyjnej: Pracownie Endoskopowe pod adresem: 88-100 Inowrocław,
ul. Poznańska 97 funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Pracownia Endoskopii
Gastroenterologicznej z gabinetami: gastroskopii, kolonoskopii, oraz Pracownia
Bronchoskopii.
16. W jednostce organizacyjnej: Pracownie Elektrofizjologiczne pod adresem: 88-100
Inowrocław, ul. Poznańska 97 funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1) Pracownia Elektrodiagnostyki (EKG) – z gabinetami: elektrokardiografii (EKG, EKG
Holter), badań wysiłkowych serca;
2) Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca – z gabinetem kontroli
rozruszników/stymulatorów, kardiowerterów – defibrylatorów serca;
3) Pracownia Elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG) – z gabinetem: elektroencefalografii
(EEG), wywołanych potencjałów (WP), elektromiografii (EMG).
17. W jednostce organizacyjnej: Pracownie Diagnostyczno-Zabiegowe w Kardiologii pod
adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97 funkcjonują następujące komórki
organizacyjne:
1) Pracownia Echokardiograficzna;
2) Pracownia Hemodynamiki.
18. W jednostce organizacyjnej: Pracownia Rehabilitacji pod adresem: 88-100 Inowrocław,
ul. Poznańska 97 funkcjonuje komórka organizacyjna: Pracownia Fizjoterapii.
19. W jednostce organizacyjnej: Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny, z siedzibą pod
adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Toruńska 32, z zastrzeżeniem pkt 1 niniejszego ustępu,
funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1) Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej - z miejscem udzielania świadczeń
zdrowotnych pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97;
2) Zespół Wyjazdowy Ogólny;
3) Zespół Transportu Medycznego;
4) Dyspozytornia Medyczna – zakładowa.
20. W jednostce organizacyjnej: Zespoły Ratownictwa Medycznego pod adresem: 88-100
Inowrocław, ul. Toruńska 32, funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1) Zespół Ratownictwa Medycznego – specjalistyczny, z miejscem stacjonowania pod
adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Toruńska 32;
2) Zespół Ratownictwa Medycznego – podstawowy, z miejscem stacjonowania pod
adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97;
3) Zespół Ratownictwa Medycznego – podstawowy, z miejscem stacjonowania pod
adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Toruńska 32;
4) Zespół Ratownictwa Medycznego – podstawowy, z miejscem stacjonowania pod
adresem: 88-140 Gniewkowo, ul. Piasta 7A;
5) Zespół Ratownictwa Medycznego – podstawowy, z miejscem stacjonowania pod
adresem: 88-150 Kruszwica, ul. Niepodległości 47;
6) Zespół Ratownictwa Medycznego – podstawowy, z miejscem stacjonowania
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pod adresem: 88-160 Janikowo, ul. Główna 35d.
21. W podmiocie leczniczym funkcjonują następujące komórki organizacyjne oraz stanowiska
pracy, prowadzące działalność pomocniczą i w zakresie administracji:
1) Dział Pralni i Dezynfekcji;
2) Centralna Sterylizatornia;
3) (skreślony)
4) Dział Techniczny;
5) Dział Naprawy i Konserwacji Urządzeń Medycznych;
6) Dział Informatyki;
6a) Stanowisko Administratora Systemu Informatycznego;
7) Dział Zamówień Publicznych;
8) Dział Zaopatrzenia;
9) Dział Transportu;
10) Dział Ekonomiczno-Finansowy;
11) Dział Marketingu;
12) Dział Statystyki Medycznej, Rozliczeń i Dokumentacji;
12a) Dział Prawno-Organizacyjny;
12a1) Stanowisko Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta;
12b) Stanowisko Głównego Specjalisty do spraw Techniczno-Eksploatacyjnych;
13) Dział Spraw Pracowniczych;
14) (skreślony);
15) Stanowisko Asystenta Dyrektora;
16) Stanowisko Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością;
17) Stanowisko Radcy Prawnego;
18) (skreślony);
19) Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
20) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Obronnych;
20a) Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;
21) (skreślony);
22) Stanowisko Kapelana Szpitalnego.
§ 23
1. Podmiotem leczniczym kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor podmiotu
leczniczego, który jednoosobowo podejmuje decyzje dotyczące zarządzania podmiotem
leczniczym i ponosi za nie odpowiedzialność.
2. Dyrektor kieruje podmiotem leczniczym przy pomocy osób zatrudnionych na stanowiskach
pracy:
1) Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa−Naczelnego Lekarza Szpitala;
2) (skreślony);
3) Zastępcy Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych – Głównego Księgowego;
4) Naczelnej Pielęgniarki;
5) Kierownika Lecznictwa Specjalistycznego;
6) Kierowników i koordynatorów jednostek i komórek organizacyjnych;
7) Specjalistów na samodzielnych stanowiskach pracy.
3. Osoby zatrudnione na stanowiskach pracy wymienionych w ust. 2 reprezentują podmiot
leczniczy na zewnątrz tylko na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego im przez
Dyrektora podmiotu leczniczego.
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§ 24
Dyrektorowi podmiotu leczniczego przysługuje wyłączne prawo wydawania zarządzeń
wewnętrznych regulujących wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem podmiotu
leczniczego, niezastrzeżone do kompetencji innych organów.
§ 25
Organami doradczymi i opiniodawczymi Dyrektora podmiotu leczniczego są powoływane przez
niego w zależności od potrzeb komitety, komisje, zespoły robocze – o charakterze stałym lub
doraźnym.
§ 26
Dyrektor podmiotu leczniczego jest przełożonym wszystkich pracowników podmiotu
leczniczego.
§ 27
Dyrektorowi podmiotu leczniczego przyporządkowane bezpośrednio jest zakład leczniczy:
Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, oraz następujące komórki organizacyjne
oraz samodzielne stanowiska pracy:
1) Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szpitala;
2) (skreślony);
3) Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy;
4) Naczelna Pielęgniarka;
5) Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego;
5a)Główny Specjalista do spraw Techniczno-Eksploatacyjnych;
6) Asystent Dyrektora;
7) Dział Spraw Pracowniczych;
8) Dział Statystyki Medycznej, Rozliczeń i Dokumentacji;
9) Radca Prawny;
9a) Dział Prawno-Organizacyjny;
9a1) Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta;
9b) Dział Marketingu;
10) (skreślony);
11) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Obronnych;
11a) Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;
11b) Stanowisko Administratora Systemu Informatycznego;
12) Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
13) Stanowisko do spraw Ochrony Radiologicznej;
14) Stanowisko Kapelana Szpitalnego.
§ 28
Dyrektor podmiotu leczniczego nadzoruje pracę bezpośrednio mu podległych:
1) Stanowisk wymienionych w § 27, w pkt. 1, 3-5;
1a) Głównego Specjalisty do spraw Techniczno-Eksploatacyjnych;
2) Asystenta Dyrektora;
3) Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością;
4) Kierownika Działu Spraw Pracowniczych;
5) Kierownika Działu Statystyki Medycznej, Rozliczeń i Dokumentacji;
5a) Kierownika Działu Prawno-Organizacyjnego;
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5a1) Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta;
5b) Kierownika Działu Marketingu;
6) Radców Prawnych;
7) (skreślony);
8) Inspektora do spraw Ochrony Przeciwpożarowej i do spraw Obronnych;
8a) Inspektora Ochrony Danych;
8b) Administratora Systemu Informatycznego;
9) Głównego Specjalisty do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
10) Inspektora do spraw Ochrony Radiologicznej;
11) Kapelana Szpitalnego;
12) Kierownika Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego.
§ 29
1. Szczegółowe zadania i obowiązki Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa-Naczelnego
Lekarza Szpitala określa zakres czynności nadany przez Dyrektora podmiotu leczniczego.
Dyrektor podmiotu leczniczego jest bezpośrednim przełożonym Zastępcy Dyrektora do
spraw Lecznictwa−Naczelnego Lekarza Szpitala. Zastępcę Dyrektora do spraw LecznictwaNaczelnego Lekarza Szpitala w przypadku jego nieobecności zastępuje Kierownik
Lecznictwa Specjalistycznego (w zakresie określonym przez Dyrektora podmiotu
leczniczego), a w przypadku jednoczesnej nieobecności Zastępcy Dyrektora do spraw
Lecznictwa–Naczelnego Lekarza Szpitala i Kierownika Lecznictwa Specjalistycznego osoba wyznaczona przez Dyrektora podmiotu leczniczego (w zakresie określonym przez
Dyrektora podmiotu leczniczego), lub obowiązki Zastępcy Dyrektora do spraw
Lecznictwa−Naczelnego Lekarza Szpitala pełni sam Dyrektor podmiotu leczniczego.
2. Do zakresu obowiązków pracownika na stanowisku Zastępcy Dyrektora do spraw
Lecznictwa−Naczelnego Lekarza Szpitala należy zastępowanie Dyrektora podmiotu
leczniczego w czasie jego nieobecności – kierowanie podmiotem leczniczym
i reprezentowanie go na zewnątrz (na podstawie i w granicach udzielonego mu przez
Dyrektora podmiotu leczniczego pełnomocnictwa), oraz:
Obowiązki w zakresie organizacji pionu lecznictwa stacjonarnego
1) opracowanie w uzgodnieniu z Dyrektorem podmiotu leczniczego modelu funkcjonalnego
lecznictwa stacjonarnego, dotyczącego organizacji, zatrudnienia kadry medycznej oraz
wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną podporządkowanych jednostek i komórek
organizacyjnych;
2) podział czynności w zakresie zadań podległego pionu, określonych w niniejszym
Regulaminie, a dotyczących zapewnienia usług należytej jakości, odpowiadających
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, świadczonych z zachowaniem należytej
staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej i prawami pacjenta, osobiście
przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, w pomieszczeniach i w warunkach
odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym, w sposób kompleksowy,
w szczególności w zakresie świadczeń stacjonarnych: szpitalnych, paliatywnohospicyjnych, oraz diagnostyki medycznej;
3) nadzór oraz koordynacja prawidłowego toku pracy podporządkowanych jednostek
i komórek organizacyjnych, w tym:
a) (skreślony);
b) nadzór nad działalnością: Oddziałów, Izb Przyjęć, Bloku Operacyjnego, Apteki
Szpitalnej, Działu Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości i innych komórek
w opiece stacjonarnej,
c) nadzór nad działalnością Centralnej Sterylizatorni,
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d) nadzór nad działalnością pracowni diagnostycznych i zabiegowych oraz medycznych
laboratoriów diagnostycznych;
4) wyznaczanie na czas dyżuru Starszego Lekarza Dyżuru spośród lekarzy dyżurnych
oddziałów oraz ustalenie zakresu jego obowiązków;
5) przedstawianie Dyrektorowi podmiotu leczniczego sprawozdań z działalności
kierowanego pionu i bieżące sygnalizowanie problemów wymagających rozwiązania;
6) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym
zakresem a zaleconych przez przełożonego;
Obowiązki w zakresie zadań merytorycznych
7) dokonywanie okresowych wizytacji podporządkowanych jednostek i komórek
organizacyjnych w zakresie zapewnienia usług należytej jakości;
8) przeprowadzanie wyrywkowej kontroli prowadzenia dokumentacji medycznej pod
względem prawidłowości i terminowości, oraz przechowywania i archiwizowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
9) przeprowadzanie okresowej kontroli wprowadzania informacji medycznych do sieci
informatycznej pod względem prawidłowości i terminowości;
10) sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością medyczną pod względem prawidłowości
i terminowości;
11) sprawowanie nadzoru nad racjonalnym wykorzystywaniem łóżek w Oddziałach, sprzętu
i aparatury medycznej;
12) sprawowanie nadzoru nad racjonalną gospodarką lekami, krwią i jej preparatami oraz
materiałami medycznymi;
13) sprawowanie nadzoru nad właściwym opracowywaniem i przygotowywaniem przez
podległych pracowników materiałów wyjściowych do przeprowadzenia procedury
zamówień publicznych na zrealizowanie zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną,
leki i materiały medyczne;
Obowiązki w stosunku do podległych pracowników
14) wydawanie poleceń, udzielanie wskazówek i wytycznych podległym pracownikom
w zakresie przydzielonych im zadań służbowych;
15) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez
podległych pracowników wszystkich przydzielonych im zadań, zwłaszcza w zakresie
opieki medycznej nad pacjentami;
16) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ustalonego
w podmiocie leczniczym porządku i dyscypliny pracy oraz tajemnic chronionych
prawem;
17) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników reżimu
sanitarnego, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
18) sprawowanie nadzoru nad planowaniem przez osoby kierujące podległymi komórkami
organizacyjnymi potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie dokształcania
zawodowego, specjalizacji oraz szkoleń bhp i p/pożarowych.;
Obowiązki w zakresie współpracy
19) współpraca z pionem techniczno-eksploatacyjnym w procesie inwestycyjnym
podporządkowanych jednostek i komórek organizacyjnych i kontrola zgodności
wykonywanych prac inwestycyjnych z docelowym modelem funkcjonalnym pionu
opieki stacjonarnej;
20) współpraca z pionem techniczno-eksploatacyjnym, ekonomiczno-finansowym,
Naczelnej Pielęgniarki w zakresie zaopatrzenia podporządkowanych jednostek
i komórek organizacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną, leki, materiały medyczne,
żywnościowe i gospodarcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pionu opieki
stacjonarnej;
21) współpraca z pozostałymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi podmiotu
leczniczego w zakresie działalności leczniczej podległego pionu;
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22) współpraca z kierownictwem innych podmiotów leczniczych w zakresie działalności
leczniczej podległego pionu;
23) prowadzenie konsultacji ze specjalistami wojewódzkimi, koordynatorami oddziałów
i lekarzami zatrudnionymi w innych współpracujących podmiotach leczniczych;
24) współpraca z samorządami zawodów medycznych;
25) współpraca z uczelniami medycznymi prowadzącymi działalność dydaktyczną
i naukową.
3. Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelny Lekarz Szpitala odpowiada za
całokształt działalności leczniczej jednostek i komórek funkcjonujących w zakładach
leczniczych: Szpital Powiatowy oraz Zakład Opieki Długoterminowej i PaliatywnoHospicyjnej, z wyłączeniem Stanowiska do spraw Ochrony Radiologicznej,
podporządkowanego bezpośrednio Dyrektorowi podmiotu leczniczego, i nadzoruje pracę
bezpośrednio mu podległych:
1) Koordynatorów:
a) I Oddziału Chorób Wewnętrznych,
b) II Oddziału Chorób Wewnętrznych,
c) Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
Pracowni Echokardiograficznej, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni
Elektrodiagnostyki (EKG) i Elektrolecznictwa,
c1) (skreślony),
d) Oddziału Opieki Paliatywnej,
e) Oddziału Neurologicznego,
e1) Oddziału Udarowego, Pracowni Elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG),
f) (skreślony),
g) Oddziału Dziecięcego,
h) Oddziału Neonatologicznego,
i) Oddziału Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii,
j) (skreślony),
k) Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii,
l) Oddziału Okulistycznego,
m) Oddziału Laryngologicznego,
n) Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej,
o) Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej,
p) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
q) Izby Przyjęć, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
r) Stacji Dializ,
s) Zakładu Diagnostyki Obrazowej;
2) Kierowników:
a) (skreślony),
b) (skreślony),
c) (skreślony),
d) Bloku Operacyjnego,
e) Apteki Szpitalnej,
f) (skreślony),
g) Działu Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości,
h) Centralnego Laboratorium Analitycznego,
i) Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej,
j) (skreślony),
k) Zakładu Anatomii Patologicznej,
l) Banku Krwi i Pracowni Serologicznej,
m) Pracowni Endoskopowych.
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4.

Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szpitala zastępuje Kierownika
Lecznictwa Specjalistycznego w przypadku jego nieobecności (w zakresie określonym
przez Dyrektora podmiotu leczniczego).
§ 30

1. Szczegółowe zadania i obowiązki Kierownika Lecznictwa Specjalistycznego określa zakres
czynności nadany przez Dyrektora podmiotu leczniczego. Dyrektor podmiotu leczniczego
jest bezpośrednim przełożonym Kierownika Lecznictwa Specjalistycznego. Kierownika
Lecznictwa Specjalistycznego w przypadku jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora
do spraw Lecznictwa–Naczelny Lekarz Szpitala (w zakresie określonym przez Dyrektora
podmiotu leczniczego), a w przypadku jednoczesnej nieobecności Kierownika Lecznictwa
Specjalistycznego i Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelnego Lekarza Szpitala osoba wyznaczona przez Dyrektora podmiotu leczniczego (w zakresie określonym przez
Dyrektora podmiotu leczniczego), lub obowiązki Kierownika Lecznictwa Specjalistycznego
pełni sam Dyrektor podmiotu leczniczego.
2. Do zakresu obowiązków pracownika
na stanowisku Kierownika Lecznictwa
Specjalistycznego należy:
Obowiązki w zakresie organizacji pionu ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego
1) opracowanie w uzgodnieniu z Dyrektorem podmiotu leczniczego modelu funkcjonalnego
ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, dotyczącego organizacji, zatrudnienia
kadry medycznej oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną podporządkowanych
jednostek i komórek organizacyjnych;
2) podział czynności w zakresie zadań podległego pionu, określonych w niniejszym
Regulaminie, a dotyczących zapewnienia usług należytej jakości, odpowiadających
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, świadczonych z zachowaniem należytej
staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej i prawami pacjenta, osobiście przez
osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, w pomieszczeniach i w warunkach
odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym, w sposób kompleksowy,
szczególnie w zakresie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej, medycyny pracy
i usług rehabilitacyjnych;
3) nadzór oraz koordynacja prawidłowego toku pracy podporządkowanych jednostek
i komórek organizacyjnych, w tym:
a) nadzór i kierowanie działalnością Poradni Specjalistycznych,
b) nadzór nad działalnością Poradni Medycyny Pracy,
c) nadzór nad działalnością Pracowni Rehabilitacji;
4) przedstawianie Dyrektorowi podmiotu leczniczego sprawozdań z działalności
kierowanego pionu i bieżące sygnalizowanie problemów wymagających rozwiązania;
5) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym
zakresem a zaleconych przez przełożonego;
Obowiązki w zakresie zadań merytorycznych
6) dokonywanie okresowych wizytacji podporządkowanych jednostek i komórek
organizacyjnych w zakresie zapewnienia usług należytej jakości;
7) przeprowadzanie wyrywkowej kontroli prowadzenia dokumentacji medycznej pod
względem prawidłowości i terminowości, oraz przechowywania i archiwizowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
8) przeprowadzanie okresowej kontroli wprowadzania informacji medycznych do sieci
informatycznej pod względem prawidłowości i terminowości;
9) sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością medyczną pod względem prawidłowości
i terminowości;
10) sprawowanie nadzoru nad racjonalnym wykorzystywaniem sprzętu i aparatury
medycznej;
37

11) sprawowanie nadzoru nad racjonalną gospodarką lekami i materiałami medycznymi;
12) sprawowanie nadzoru nad właściwym opracowywaniem i przygotowywaniem przez
podległych pracowników materiałów wyjściowych do przeprowadzenia procedury
zamówień publicznych na zrealizowanie zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną, leki
i materiały medyczne;
Obowiązki w stosunku do podległych pracowników
13) wydawanie poleceń, udzielanie wskazówek i wytycznych podległym pracownikom
w zakresie przydzielonych im zadań służbowych;
14) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez
podległych pracowników wszystkich przydzielonych im zadań, zwłaszcza w zakresie
opieki medycznej nad pacjentami;
15) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ustalonego
w podmiocie leczniczym porządku i dyscypliny pracy oraz tajemnic chronionych
prawem;
16) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników reżimu
sanitarnego, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
17) sprawowanie nadzoru nad planowaniem przez osoby kierujące podległymi komórkami
organizacyjnymi potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie dokształcania
zawodowego, specjalizacji oraz szkoleń bhp i p/pożarowych;
Obowiązki w zakresie współpracy
18) współpraca z pionem techniczno-eksploatacyjnym w procesie inwestycyjnym
podporządkowanych jednostek i komórek organizacyjnych i kontrola zgodności
wykonywanych prac inwestycyjnych z docelowym modelem funkcjonalnym pionu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
19) współpraca z pionem techniczno-eksploatacyjnym, ekonomiczno-finansowym,
Naczelnej Pielęgniarki,
w zakresie zaopatrzenia podporządkowanych jednostek
i komórek organizacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną, leki, materiały medyczne
i gospodarcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pionu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej;
20) współpraca z pozostałymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi podmiotu
leczniczego w zakresie działalności leczniczej podległego pionu;
21) współpraca z kierownictwem innych podmiotów leczniczych w zakresie działalności
leczniczej podległego pionu;
22) prowadzenie konsultacji ze specjalistami wojewódzkimi i lekarzami zatrudnionymi
w innych współpracujących podmiotach leczniczych;
23) współpraca z samorządami zawodów medycznych;
24) współpraca z uczelniami medycznymi prowadzącymi działalność dydaktyczną
i naukową.
3. Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego odpowiada za całokształt działalności leczniczej
jednostek i komórek funkcjonujących w zakładach leczniczych: Przychodnia Przyszpitalna
oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej, oraz wykonuje obowiązki Kierownika Poradni
Specjalistycznych i nadzoruje pracę bezpośrednio mu podległych:
1) Kierownika Poradni Medycyny Pracy;
2) Kierownika Pracowni Rehabilitacji.
3) (skreślony)
4. Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego zastępuje Zastępcę Dyrektora do spraw
Lecznictwa–Naczelnego Lekarza Szpitala w przypadku jego nieobecności (w zakresie
określonym przez Dyrektora podmiotu leczniczego), a w przypadku jednoczesnej
nieobecności Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelnego Lekarza Szpitala
i Dyrektora podmiotu leczniczego –zastępuje Dyrektora podmiotu leczniczego – kieruje
podmiotem leczniczym i reprezentuje go na zewnątrz (na podstawie i w granicach
pełnomocnictwa udzielonego mu przez Dyrektora podmiotu leczniczego).
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§ 31
1. Szczegółowe zadania i obowiązki Głównego Specjalisty do spraw TechnicznoEksploatacyjnych określa zakres czynności nadany przez Dyrektora podmiotu leczniczego.
Dyrektor podmiotu leczniczego jest bezpośrednim przełożonym Głównego Specjalisty do
spraw
Techniczno-Eksploatacyjnych.
Głównego
Specjalistę
do
spraw
Techniczno−Eksploatacyjnych w przypadku jego nieobecności zastępuje Kierownik Działu
Technicznego.
2. Do zakresu obowiązków pracownika na stanowisku Głównego Specjalisty do spraw
Techniczno−Eksploatacyjnych należy:
1) nadzór i koordynacja pracy podporządkowanych komórek organizacyjnych określonych
w niniejszym Regulaminie;
2) kierowanie i odpowiadanie za działalność zakładów leczniczych podmiotu leczniczego
w granicach podporządkowanych komórek organizacyjnych oraz ustalanie zakresów
czynności dla ich kierowników;
3) nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym i zapewnienie utrzymania
w ruchu ciągłym obiektów zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, instalacji,
maszyn, urządzeń oraz sprzętu i aparatury medycznej;
4) dostosowywanie stanu infrastruktury technicznej zakładów leczniczych podmiotu
leczniczego do jego celów, programów i planów działalności;
5) utrzymywanie infrastruktury technicznej zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
i higieny użytkownika;
6) (skreślony)
7) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją obiektów zakładów leczniczych podmiotu
leczniczego oraz jego bezpośredniego otoczenia w zakresie zapewnienia warunków
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania;
8) (skreślony)
9) (skreślony)
9a) nadzór nad realizacją inwestycji w podmiocie leczniczym, prowadzonych lub
nadzorowanych przez bezpośrednio mu podporządkowane komórki organizacyjne,
w tym kontrola zgodności wykonywanych prac inwestycyjnych z planem inwestycji;
9b) nadzór i koordynacja spraw związanych z gospodarką aktywami trwałymi, w tym ze
zbywaniem, oddawaniem w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów
trwałych, prowadzonych w zakresie zadań bezpośrednio mu podporządkowanych
komórek organizacyjnych i we współpracy z pionem ekonomiczno-finansowym;
9c) współpraca z pionem ekonomiczno-finansowym w zakresie realizacji procedur zbycia,
oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;
10) sporządzanie projektów planów, projektów podstawowych kierunków działania
podmiotu leczniczego w zakresie zadań podporządkowanych komórek organizacyjnych;
11) wykonywanie innych czynności określonych odrębnymi przepisami bądź zleconymi
przez Dyrektora, wiążących się z zakresem jego działania, a nie objętych niniejszym
zakresem.
3. Główny Specjalista do spraw Techniczno−Eksploatacyjnych odpowiada za całokształt
działalności pomocniczej podmiotu leczniczego, w zakresie zadań własnych i bezpośrednio
podporządkowanych mu komórek organizacyjnych: Działu Technicznego, Działu Naprawy
i Konserwacji Urządzeń Medycznych, Działu Transportu, Działu Pralni i Dezynfekcji,
Działu Informatyki, oraz nadzoruje pracę bezpośrednio mu podległych Kierowników:
1) Działu Technicznego;
2) Działu Naprawy i Konserwacji Urządzeń Medycznych;
3) Działu Transportu;
4) Działu Pralni i Dezynfekcji.
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§ 32
1.

2.

Szczegółowe zadania i obowiązki Zastępcy Dyrektora do spraw
EkonomicznoFinansowych - Głównego Księgowego określa zakres czynności nadany przez Dyrektora
podmiotu leczniczego. Dyrektor podmiotu leczniczego jest bezpośrednim przełożonym
Zastępcy Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych - Głównego Księgowego.
Zastępcę Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych - Głównego Księgowego
w przypadku jego nieobecności zastępuje Zastępca Głównego Księgowego - w sprawach
należących do zadań i obowiązków głównego księgowego (w zakresie określonym przez
Dyrektora podmiotu leczniczego), a w pozostałych sprawach ekonomiczno-finansowych
obowiązki Zastępcy Dyrektora do spraw
Ekonomiczno-Finansowych - Głównego
Księgowego pełni sam Dyrektor podmiotu leczniczego.
Do zakresu obowiązków pracownika na stanowisku Zastępcy Dyrektora do spraw
Ekonomiczno-Finansowych - Głównego Księgowego należy zastępowanie Dyrektora
podmiotu leczniczego w czasie jego nieobecności – kierowanie podmiotem leczniczym
i reprezentowanie go na zewnątrz (na podstawie i w granicach udzielonego mu przez
Dyrektora podmiotu leczniczego pełnomocnictwa), oraz:
Obowiązki w zakresie organizacji pionu ekonomiczno-księgowego
1) ustalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej Działu Ekonomiczno-Finansowego
w uzgodnieniu z Dyrektorem podmiotu leczniczego;
2) podział czynności w zakresie zadań określonych w niniejszym Regulaminie jako zadania
pionu Zastępcy Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych – Głównego
Księgowego;
3) nadzór i koordynacja pracy Działu Ekonomiczno-Finansowego i sekcji powoływanych
w ramach Działu oraz innych bezpośrednio podporządkowanych komórek
organizacyjnych;
4) wyznaczanie w uzgodnieniu z Dyrektorem podmiotu leczniczego Zastępcy Głównego
Księgowego spośród podległych pracowników oraz ustalenie zakresu jego obowiązków;
5) przedstawianie Dyrektorowi podmiotu leczniczego sprawozdań w zakresie spraw
finansowo-księgowych i przeprowadzonych analiz ekonomicznych oraz bieżące
sygnalizowanie problemów wynikających z tych analiz;
6) realizowanie zadań i obowiązków z problematyki obronnej, obronno-gospodarczej
i obrony cywilnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zarządzeniami
wewnętrznymi;
7) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową, nie
objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez przełożonego oraz określonych
w zakresie czynności;
Obowiązki w zakresie zadań merytorycznych
8) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi przeznaczonymi na
wykonanie zadań wynikających z planów rzeczowo-finansowych;
9) koordynacja problematyki finansowo-ekonomicznej poszczególnych komórek
organizacyjnych podmiotu leczniczego;
10) dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej i tematycznych analiz okresowych ze
szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów według miejsc ich
powstawania oraz przedstawienie Dyrektorowi podmiotu leczniczego wniosków
wynikających z analiz;
11) opracowywanie planów rzeczowych w zakresie usług, zatrudnienia, inwestycji;
12) opracowywanie planów finansowych według form finansowania oraz rodzajów
paragrafów klasyfikacji budżetowej w oparciu o plany rzeczowe (w zakresie usług
i zatrudnienia, inwestycji) opracowane przez odpowiednie komórki organizacyjne;
13) realizacja planów rzeczowo-finansowych oraz wnioskowanie w sprawie ich ewentualnej
zmiany;
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3.

14) nadzór nad prowadzeniem księgowości, likwidatury i kasy, ewidencji analitycznej
kosztów, ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych zakładów
leczniczych podmiotu leczniczego;
14a) nadzór i koordynacja spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych
i zaopatrzeniem oraz ze zbywaniem, oddawaniem w dzierżawę, najem, użytkowanie
oraz użyczenie aktywów trwałych w podmiocie leczniczym, w zakresie zadań
bezpośrednio mu podporządkowanych komórek organizacyjnych;
14b) nadzór i koordynacja spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych
i zaopatrzeniem oraz gospodarką aktywami trwałymi, w tym ze zbywaniem,
oddawaniem w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych,
prowadzonych w zakresie zadań bezpośrednio mu podporządkowanych komórek
organizacyjnych i we współpracy z pionem techniczno-eksploatacyjnym;
15) organizowanie i sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej;
16) sporządzanie sprawozdawczości z wykonania planów rzeczowo-finansowych;
17) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora
podmiotu leczniczego dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
a) zakładowego planu kont,
b) obiegu dokumentów (dowodów księgowych),
c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
18) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez
podmiot leczniczy;
19) akceptowanie wszelkich umów dotyczących zobowiązań finansowych zawieranych
przez podmiot leczniczy;
Obowiązki w stosunku do podległych pracowników
20) wydawanie poleceń, udzielanie wskazówek i wytycznych podległym pracownikom
w zakresie przydzielonych im zadań służbowych;
21) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez podległych pracowników
wszystkich przydzielonych im zadań;
22) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ustalonego w podmiocie
leczniczym porządku i dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej, przepisów
przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
23) planowanie potrzeb szkoleniowych podległych pracowników w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz szkoleń bhp i p/pożarowych.;
Obowiązki w zakresie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
24) współpraca z pionem techniczno-eksploatacyjnym w zakresie dokonywania końcowych
rozliczeń inwestycji, realizowanych przez komórki organizacyjne tego pionu;
25) współpraca z pionem techniczno-eksploatacyjnym w zakresie analizy kosztów
eksploatacyjnych;
25a) współpraca z pionem techniczno-eksploatacyjnym w zakresie realizacji procedur
zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;
26) współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie problematyki
finansowo-ekonomicznej, w szczególności w zakresie sporządzania i realizacji planów
rzeczowo-finansowych, realizacji procedur o zamówienie publiczne i zaopatrzenia oraz
gospodarowanie składnikami majątkowymi podmiotu leczniczego.
Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy odpowiada
za całokształt działalności ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego, w zakresie zadań
własnych i bezpośrednio podporządkowanych mu komórek organizacyjnych: Działu
Ekonomiczno-Finansowego, Działu Zamówień Publicznych, Działu Zaopatrzenia, oraz
pełni funkcję Kierownika Działu Ekonomiczno-Finansowego i nadzoruje pracę
bezpośrednio mu podległych:
1) Zastępcy Głównego Księgowego;
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2) Kierowników poszczególnych sekcji w Dziale Ekonomiczno-Finansowym (finansowej,
analiz ekonomicznych, księgowości, płac);
3) Kierownika Działu Zamówień Publicznych;
4) Kierownika Działu Zaopatrzenia.
Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy z zakresu
czynności Głównego Księgowego i Kierownika Działu Ekonomiczno-Finansowego oraz
nadzorowania pracy Kierowników, o których mowa w powyższym ust. 2 pkt 2-4, część
swoich obowiązków i uprawnień ma prawo przekazać do wykonania Zastępcy Głównego
Księgowego.
§ 33

1. Szczegółowe zadania i obowiązki Naczelnej Pielęgniarki określa zakres czynności nadany
przez Dyrektora podmiotu leczniczego. Dyrektor podmiotu leczniczego jest bezpośrednim
przełożonym Naczelnej Pielęgniarki.
2. Do zakresu pracownika na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki należy:
1) organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej w Oddziałach i innych komórkach
działalności leczniczej;
2) nadzór i koordynowanie pracy:
a) Pielęgniarek (Położnych) Oddziałowych
b) Pielęgniarek Koordynujących i Nadzorujących określonych w ust. 3 pkt 2-4 oraz
c) Kierownika Centralnej Sterylizatorni;
3) organizacja pracy pielęgniarek i położnych oraz innego średniego i niższego personelu
współdziałającego w opiece pielęgniarskiej w przyporządkowanych jej komórkach
organizacyjnych zgodnie ze Schematem Organizacyjnym, w uzgodnieniu z przełożonymi
funkcjonalnymi tego personelu, tj. osobami kierującymi poszczególnymi komórkami
organizacyjnymi;
4) nadzór merytoryczny – w zakresie pełnionej przez siebie funkcji Naczelnej Pielęgniarki
podmiotu leczniczego – nad pracą podległego personelu – nad realizacją zadań
pielęgniarskich zgodnie z aktualną wiedzą i kwalifikacjami zawodowymi, w tym
fachowe doradztwo;
5) wprowadzenie usprawnień oraz nowych metod pielęgnacyjnych optymalizujących
poziom opieki nad pacjentem;
6) współuczestniczenie w działaniach kierownictwa podmiotu leczniczego, mających na
celu poprawienie poziomu satysfakcji pacjenta i jednocześnie warunków pracy personelu
średniego i niższego;
7) dokonywanie okresowych kontroli stanu i poziomu opieki pielęgniarskiej oraz ustalenie
kierunków poprawy;
8) udzielanie w miarę potrzeby podległemu personelowi rad i wskazówek dotyczących jego
pracy w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej;
9) planowanie właściwego rozmieszczenia kadr pielęgniarskich oraz prowadzenie ewidencji
podległego personelu;
10) organizowanie okresowych odpraw dla podległego personelu w celu omówienia spraw
związanych z jego pracą;
11) ustalenie zastępstw na okres urlopów i w razie nieobecności podległych pracowników;
12) zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy pielęgniarskiej w sprzęt,
aparaturę oraz materiały niezbędne do działalności zawodowej oraz nadzór nad ich
prawidłowym wykorzystaniem, w tym:
a) wnioskowanie w sprawie wyposażenia,
b) opracowanie i przygotowanie materiałów wyjściowych do przeprowadzania
procedury zamówień publicznych na zakup wyposażenia oraz opiniowanie
projektów umów w tym zakresie;
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13) doskonalenie kwalifikacji podległego personelu, opracowywanie kierunków i form
szkolenia wewnątrzzakładowego oraz kierowanie podległego personelu na szkolenia
i kursy;
14) przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań z przebiegu prac podległego personelu;
15) współpraca z samorządami zawodów medycznych;
16) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową, nie
objętych niniejszym zakresem a zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
3. Naczelna Pielęgniarka odpowiada za organizację pracy pielęgniarek i położnych oraz innego
średniego i niższego personelu współdziałającego w opiece pielęgniarskiej i działalności
pomocniczej - w przyporządkowanych jej zgodnie ze Schematem Organizacyjnym
komórkach organizacyjnych, oraz nadzoruje pracę bezpośrednio jej podległych:
1) Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych w Oddziałach (w tym Stacji Dializ);
2) Pielęgniarek Koordynujących i Nadzorujących w:
a) Bloku Operacyjnym,
b) Pracowniach Endoskopowych,
c) Pracowniach Elektrofizjologicznych oraz Pracowni Echokardiograficznej,
d) Pracowni Hemodynamiki;
3) Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej w Przychodni Przyszpitalnej;
4) Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej w Zakładzie Pomocy Doraźnej
i Ratownictwa Medycznego,
5) Kierownika Centralnej Sterylizatorni.
4. Naczelną Pielęgniarkę w przypadku jej nieobecności zastępuje Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.
§ 34
1. Zakresy czynności pracowników ustala pracownikowi bezpośredni służbowy przełożony,
akceptuje odpowiednio Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelny Lekarz Szpitala,
Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy, Naczelna
Pielęgniarka, Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego, Główny Specjalista do spraw
Techniczno-Eksploatacyjnych, a zatwierdza Dyrektor podmiotu leczniczego.
2. Zakresy czynności, między innymi zawierają następujące stałe elementy: pracownik
podmiotu leczniczego obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, a ponadto pracownik
obowiązany jest do:
1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
2) przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;
3) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
4) dbania o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienia oraz zachowywania w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
5) przestrzegania tajemnicy zawodowej;
6) przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
7) znajomości na swoim stanowisku przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy brania udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawania się
wymaganym egzaminom sprawdzającym;
8) wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosowania się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
9) dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład
w miejscu pracy; wykorzystywania powierzonego sprzętu i urządzeń zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcją obsługi;
10) stosowania przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
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11) poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowania się do zaleceń lekarskich;
12) niezwłocznego zawiadamiania przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku
albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenia współpracowników,
a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im
niebezpieczeństwie.
3. Zakresy czynności kierowników komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego zawierają
zadania określone w ust. 2 oraz obowiązek:
1) organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy;
2) dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
z przeznaczeniem;
3) organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
związanymi z warunkami środowiska pracy;
4) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie
z przeznaczeniem;
5) egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy;
6) zapewniania wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad
pracownikami.
4. Podstawowymi zadaniami kierownika są:
1) planowanie i organizowanie pracy podległego zespołu, rozdział prac i środków do ich
wykonania między członków zespołu;
2) ustalanie zakresów czynności (zadań) dla podległych pracowników;
3) proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej kierowanej komórki;
4) udzielanie, w miarę potrzeb, instruktażu i wskazówek podwładnym;
5) nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podwładnych zadaniami;
6) ocena wyników pracy podwładnych, wnioskowanie o nagrody, premie, awanse i kary;
7) nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i norm
etycznych przez podległych pracowników;
8) składanie wniosków szkoleniowych oraz organizowanie w miarę potrzeb szkoleń
wewnątrzzakładowych dla pracowników kierowanej komórki;
9) dekretacja pism kierowanych do komórki;
10) reprezentowanie kierownictwa zakładu w stosunku do podwładnych.
5. Kierownik posiada prawo do:
1) samodzielnej organizacji pracy podległych pracowników;
2) ustalania sposobu realizacji zadań zgodnie z wiedzą i standardami ustalonymi
w zakładzie;
3) samodzielnego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi w ramach
budżetowania na realizację zadań w komórce;
4) wnioskowania i opiniowania w sprawach:
a) zatrudnienia pracowników,
b) wynagradzania pracowników,
c) awansowania, nagradzania i karania pracowników,
d) kierowania pracowników na szkolenia i kursy;
5) wydawania opinii o podległych pracownikach;
6) oceniania pracy i kwalifikacji podległych pracowników;
7) zgłaszania uwag, spostrzeżeń i propozycji zmian w zakresie organizacji i zarządzania
w komórce organizacyjnej, którą kieruje lub komórkach współpracujących;
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6.

7.

8.

9.

8) występowania z wnioskiem o zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do realizacji zadań
wykonywanych przez komórkę organizacyjna, którą kieruje;
9) określania standardów wyposażenia podległych stanowisk pracy w komórce;
10) delegowania części swoich obowiązków i uprawnień na innych pracowników
w komórce, w wypadku gdy jednoosobowe wykonawstwo wszystkich zadań nie jest
możliwe ze względu na zakres obowiązków.
Kierownik ponosi odpowiedzialność za:
1) terminową realizację powierzonych mu obowiązków, prawidłowe rozliczenie zadań,
zleceń i poleceń wykonywanych w komórce;
2) przestrzeganie dyscypliny formalnej i merytorycznej, finansowej, ekonomicznej
i organizacyjnej w podejmowanych decyzjach;
3) wykonanie poleceń przełożonego służbowego związanych z pracą;
4) poziom dyscypliny pracy oraz przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp,
p/pożarowych przez podległych pracowników;
5) stan i bezpieczeństwo powierzonego mienia;
6) racjonalność wykorzystania dysponowanego majątku oraz przydzielonych środków
rzeczowych, finansowych i dokumentów;
7) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej;
8) realizację przyjętych zaleceń pokontrolnych;
9) zgodność (legalność) działania komórki z obowiązującymi przepisami prawa.
Do obowiązków pracownika należy:
1) kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;
2) znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących
powierzonego odcinka pracy oraz regulaminu podmiotu leczniczego;
3) utrzymywanie własnych kwalifikacji na poziomie niezbędnym do realizacji przyjętych zadań;
4) zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majątku podmiotu
leczniczego, zabezpieczenie go przed zniszczeniem;
5) przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i p/pożarowych oraz
tajemnicy państwowej i służbowej.
Do uprawnień pracownika należy upoważnienie do:
1) żądania formalnego określenia zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;
2) żądania umożliwienia mu dostępu do środków działania niezbędnych do wywiązywania się
z przyjętych zadań;
3) żądania zapewnienia mu bezpiecznych warunków pracy;
4) zwracania się o pomoc do przełożonego służbowego w przypadku niemożności
samodzielnego wywiązania się z zadań;
5) zwracania się do przełożonego wyższego szczebla w sprawach spornych lub nie
rozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego.
Pracownik ponosi odpowiedzialność za:
1) termin, ilość i jakość wykonywanych zadań;
2) stan i sposób wykorzystania powierzonego majątku;
3) przestrzeganie obowiązującego prawa, norm etycznych i procedur działania.
§ 35

1.

2.
3.

Oddziałem i innymi komórkami Szpitala, komórkami Stacjonarnej Opieki PaliatywnoHospicyjnej, poszczególnymi pracowniami diagnostycznymi i zabiegowymi oraz
medycznymi laboratoriami diagnostycznymi kieruje odpowiednio Koordynator albo
Kierownik, który ponosi odpowiedzialność przed bezpośrednim służbowym przełożonym
(Zastępcą Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelnym Lekarzem Szpitala) za wykonywanie
powierzonych mu zadań.
Poszczególnymi Oddziałami Szpitala i Stacjonarnej Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
(Oddziałem Opieki Paliatywnej) kieruje lekarz – Koordynator danego Oddziału.
(skreślony).
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego również kieruje Izbą Przyjęć
Położniczo-Ginekologiczną.
Koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii również sprawuje nadzór
merytoryczny nad Poradnią Anestezjologiczną i Leczenia Bólu.
Koordynator Oddziału Opieki Paliatywnej również sprawuje nadzór merytoryczny nad
Poradnią Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej oraz Zespołem Wyjazdowym Opieki
Paliatywnej Domowej (Hospicjum Domowym).
Koordynator Oddziału Okulistycznego również sprawuje nadzór merytoryczny nad Poradnią
Okulistyczną (z Gabinetem
Laseroterapii i Gabinetem Laserowej Tomografii
Komputerowej OCT).
Koordynator Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego
również
kieruje
Pracownią
Hemodynamiki,
Pracownią
Echokardiograficzną, Pracownią Elektrodiagnostyki (EKG), Pracownią Elektrofizjologii
i Stymulacji Serca, przy czym Pracownią Hemodynamiki kieruje przy pomocy bezpośrednio
mu podległego Koordynatora danej Pracowni, do zadań którego należy bieżące
koordynowanie pracy i procesów w tej Pracowni oraz bieżący nadzór merytoryczny nad
realizacją procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
Koordynator Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Udarowego również kieruje
Pracownią Elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG).
§ 35a

1. Koordynatora/Kierownika, o którym mowa w § 35, w przypadku jego nieobecności zastępuje
bezpośrednio mu podległy Zastępca Koordynatora/ Kierownika, z zastrzeżeniem poniższych
ust. 2-12.
2. (skreślony)
3. Kierownika Centralnego Laboratorium Analitycznego w przypadku jego nieobecności
zastępuje bezpośrednio mu podległy Zastępca Kierownika Centralnego Laboratorium
Analitycznego. Kierownika Zespołu Techników Analityki Medycznej w przypadku jego
nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik posiadający odpowiedni zapis w zakresie
czynności.
4. Kierownika Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, Kierownika Zakładu Anatomii Patologicznej
w przypadku jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik posiadający odpowiedni
zapis w zakresie czynności.
5. Kierownika Banku Krwi oraz Pracowni Serologicznej w przypadku jego nieobecności
zastępuje Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa– Naczelny Lekarz Szpitala. Kierownika
Pracowni Serologicznej w przypadku jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik
posiadający odpowiedni zapis w zakresie czynności.
6. Koordynatora Zakładu Diagnostyki Obrazowej w przypadku jego nieobecności zastępuje
bezpośrednio mu podległy Zastępca Koordynatora Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
Kierownika Zespołu Techników Elektroradiologii w przypadku jego nieobecności zastępuje
wyznaczony pracownik posiadający odpowiedni zapis w zakresie czynności.
7. Kierownika Pracowni Endoskopowych w przypadku jego nieobecności zastępuje Zastępca
Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelny Lekarz Szpitala.
8. Koordynatora Pracowni Hemodynamiki w przypadku jego
nieobecności zastępuje
Koordynator Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego.
9. Kierownika Bloku Operacyjnego w przypadku jego nieobecności zastępuje Pielęgniarka
Koordynująca i Nadzorująca pracę w Bloku Operacyjnym.
10. Kierownika Apteki Szpitalnej w przypadku jego nieobecności zastępuje bezpośrednio mu
podległy Zastępca Kierownika Apteki Szpitalnej.
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11. Kierownika Działu Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości w przypadku jego
nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik posiadający odpowiedni zapis w zakresie
czynności.
12. Kierownika Centralnej Sterylizatorni w przypadku jego nieobecności zastępuje Pielęgniarka
Koordynująca i Nadzorująca pracę w Centralnej Sterylizatorni.
§ 35b
1. Poradniami Specjalistycznymi w Przychodni Przyszpitalnej kieruje bezpośrednio Kierownik
Lecznictwa Specjalistycznego, który ponosi odpowiedzialność przed bezpośrednim
służbowym przełożonym (Dyrektorem podmiotu leczniczego) za wykonanie powierzonych
mu zadań, z tym zastrzeżeniem, że Poradniami Medycyny Pracy kieruje przy pomocy
Kierownika Poradni Medycyny Pracy. Kierownika Lecznictwa Specjalistycznego
w przypadku jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa–
Naczelny Lekarz Szpitala. Kierownika Poradni Medycyny Pracy w przypadku jego
nieobecności zastępuje Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego.
2. Zakładem Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego kieruje Kierownik Zakładu
Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, który ponosi odpowiedzialność przed
bezpośrednim służbowym przełożonym (Dyrektorem podmiotu leczniczego) za wykonanie
powierzonych mu zadań. Kierownika Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego
zastępuje Zastępca Kierownika Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego.
3. Pracownią Rehabilitacji kieruje bezpośrednio Kierownik Pracowni Rehabilitacji, który
ponosi odpowiedzialność przed bezpośrednim służbowym przełożonym (Kierownikiem
Lecznictwa Specjalistycznego) za wykonanie powierzonych mu zadań. Kierownika Pracowni
Rehabilitacji zastępuje wyznaczony pracownik posiadający odpowiedni zapis w zakresie
czynności.
§ 35c
1. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa, Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca podlega
bezpośrednio:
1) służbowo: Naczelnej Pielęgniarce;
2) funkcjonalnie: Koordynatorowi/Kierownikowi danej komórki organizacyjnej/lekarzowi
dyżurnemu, tj. osobie sprawującej merytoryczny nadzór w zakresie pełnionej przez
siebie funkcji w danej dziedzinie, wydającej polecenia i udzielającej fachowych rad
dotyczących realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
2. Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej, Pielęgniarce Koordynującej i Nadzorującej podlegają
bezpośrednio pielęgniarki i położne oraz inny średni i niższy personel medyczny zgodnie
z opisem poszczególnych stanowisk pracy.
3. Pielęgniarkę/Położną Oddziałową w przypadku jej nieobecności zastępuje bezpośrednio jej
podległy Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej.
4. Pielęgniarkę Koordynującą i Nadzorującą w Bloku Operacyjnym w przypadku jej
nieobecności zastępuje Kierownik Bloku Operacyjnego.
5. Pielęgniarkę Koordynującą i Nadzorującą w Zakładzie Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego w przypadku jej nieobecności zastępuje Zastępca Kierownika Zakładu Pomocy
Doraźnej i Ratownictwa Medycznego.
6. Pielęgniarkę Koordynującą i Nadzorującą w Przychodni Przyszpitalnej, Pracowniach
Elektrofizjologicznych, Pracowniach Endoskopowych i Pracowni Hemodynamiki zastępuje
wyznaczony pracownik posiadający odpowiedni zapis w zakresie czynności.

47

§ 35d
1. Komórkami organizacyjnymi: Działem Ekonomiczno-Finansowym, Działem Marketingu,
Działem Statystyki Medycznej, Rozliczeń i Dokumentacji, Działem Spraw Pracowniczych,
Działem Prawno-Organizacyjnym, Działem Zamówień Publicznych, Działem Zaopatrzenia,
Działem Transportu, Działem Naprawy i Konserwacji Urządzeń Medycznych, Działem
Technicznym, Działem Informatyki, Działem Pralni i Dezynfekcji, kierują i ponoszą
odpowiedzialność za ich pracę kierownicy tych komórek, a w przypadku samodzielnych
stanowisk pracy: Stanowiska Asystenta Dyrektora, Stanowiska Pełnomocnika do spraw
Systemu Zarządzania Jakością, Stanowiska Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta,
Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Stanowiska do spraw Ochrony
Przeciwpożarowej i Obronnych, Stanowiska Inspektora Ochrony Danych, Stanowiska
Administratora Systemu Informatycznego, Stanowiska do spraw Ochrony Radiologicznej,
Stanowiska Kapelana Szpitalnego – pracownicy tych stanowisk, z zastrzeżeniem poniższych
ust. 2-4.
2. Zadania Działu Informatyki koordynuje Administrator Systemu Informatycznego.
3. Zadania dwuosobowego Stanowiska Asystenta Dyrektora koordynuje Asystent.
4. Zadania dwuosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy koordynuje
Główny Specjalista.
5. Kierownika komórki organizacyjnej, o którym mowa w powyższym ust. 1, oraz Kierownika
danej Sekcji w Dziale Ekonomiczno-Finansowym, w przypadku jego nieobecności zastępuje
wyznaczony pracownik posiadający odpowiedni zapis w zakresie czynności.
5a. Starszego Mistrza w danej Sekcji w Dziale Technicznym, w przypadku jego nieobecności
zastępuje Kierownik Działu Technicznego.
5b. Asystenta Dyrektora, w przypadku jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik
posiadający odpowiedni zapis w zakresie w zakresie czynności.
6. Głównego Specjalistę do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w przypadku jego
nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik posiadający odpowiedni zapis w zakresie
czynności.
7. Pracownika na stanowisku jednoosobowym w przypadku jego nieobecności zastępuje
bezpośredni przełożony, z zastrzeżeniem poniższych ust. 8-10.
8. Pracownika na Stanowisku Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością
w przypadku jego nieobecności zastępuje Kierownik Działu Zakażeń Szpitalnych
i Monitorowania Jakością (Zastępca Pełnomocnika).
9. Pracownika na Stanowisku do spraw Ochrony Radiologicznej w przypadku jego
nieobecności, w razie uzasadnionej potrzeby, zastępuje Inspektor Ochrony Radiologicznej
Pracowni Hemodynamiki. Inspektora Ochrony Radiologicznej Pracowni Hemodynamiki,
w jego przypadku nieobecności, w razie uzasadnionej potrzeby, zastępuje pracownik na
Stanowisku do spraw Ochrony Radiologicznej.
10. Pracownika na Stanowisku Kapelana Szpitalnego przypadku jego nieobecności zastępuje
ksiądz z Parafii pw. Świętej Jadwigi Królowej w Inowrocławiu.
§ 35e
1. W sytuacjach wyjątkowych, w przypadku planowanej nieobecności Koordynatora/
Kierownika komórki organizacyjnej i jego Zastępcy lub osób ich zastępujących,
Koordynator/Kierownik po uprzednim uzyskaniu zgody przełożonego wyższego szczebla,
wyznacza na czas nieobecności osobę do czasowego kierowania komórką organizacyjną.
2. W
sytuacjach
wyjątkowych,
w
przypadku
planowanej
nieobecności
Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej i jej Zastępcy, Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej
i osoby ją zastępującej, Naczelna Pielęgniarka wyznacza na czas nieobecności Pielęgniarkę
do czasowego wykonywania ich zadań.
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§ 35f
1. W sytuacjach nagłych, w przypadku jednoczesnej nieplanowanej nieobecności
Koordynatora/Kierownika komórki organizacyjnej/Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej/
Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej i ich Zastępców lub osób ich zastępujących, oraz
innych osób pełniących funkcje kierownicze, bezpośredni przełożeni tych osób wyznaczają
na czas ich nieobecności osobę zastępującą lub sami pełnią ich obowiązki.
2. Pracownik, który w sytuacjach nagłych, nie może rozpocząć pracy w godzinach
popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedzielę lub święto zgłasza ten fakt niezwłocznie
swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który zobowiązany jest zabezpieczyć zastępstwo za
nieobecnego pracownika.
§ 35g
W godzinach popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedzielę i święta, a także w przypadku
nieobecności Dyrektora podmiotu leczniczego i osoby zastępującej Dyrektora, zwierzchnikiem
pracowników jest Starszy Lekarz Dyżuru. Powoływanie i obowiązki Starszego Lekarza
Dyżuru określa odrębne zrządzenie Dyrektora podmiotu leczniczego w sprawie Regulaminu
pracy Starszego Lekarza Dyżuru.
§ 35h
W przypadku zdarzenia masowego i katastrofy, zasady powiadamiania pracowników
o konieczności bezzwłocznego przybycia do miejsca pracy określa odrębne zrządzenie
Dyrektora podmiotu leczniczego w sprawie organizacji pomocy medycznej na miejscu
katastrofy (wypadku masowego) oraz w podmiocie leczniczym.
§ 35i
W przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych na terenie podmiotu leczniczego, które
spowodowały lub mogą spowodować zagrożenie zdrowia lub życia pacjentów i personelu
podmiotu leczniczego, zasady powiadamiania pracowników o konieczności bezzwłocznego
przybycia do miejsca pracy określa odrębne zrządzenie Dyrektora podmiotu leczniczego
w sprawie planu postępowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych na terenie podmiotu
leczniczego.
§ 35j
1. Ustalone powyżej zasady organizacji zastępstw i wzywania personelu w sytuacjach nagłych
(nieobecność w pracy, zdarzenia masowe i katastrofy, inne sytuacje nadzwyczajne) mają
zapewnić ciągłość pracy i nie powodować zakłócenia procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych oraz szybką mobilizację personelu celem podjęcia określonych działań
w sytuacjach nadzwyczajnych.
2. Koordynator/Kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny jest za właściwą zgodną
z powyższymi zasadami organizację zastępstw i zabezpieczenie ciągłości pracy w podległej
komórce organizacyjnej.
§ 35k
Liczba i kwalifikacje personelu, o którym mowa w powyższych § 35, § 35a-§ 35f, są ustalane
przez Dyrektora podmiotu leczniczego, z uwzględnieniem w szczególności:
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1)
2)
3)
4)

wymagań określonych obowiązującymi przepisami prawa;
profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych;
liczby i bieżącego wykorzystania łóżek, w przypadku Oddziału;
wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
§ 35l

Schemat Organizacyjny podmiotu leczniczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
Szpital Powiatowy.
Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej.
Szpital
Stacjonarna Opieka Paliatywno-Hospicyjna
Oddział
§ 36
1. Oddział Szpitala jest podstawową komórką organizacyjną stacjonarnej i całodobowej
diagnostyczno-leczniczej działalności Szpitala. Oddział w celu usprawnienia pracy może
dzielić się na odcinki pielęgnacyjne.
2. Postanowienia Regulaminu dotyczące Oddziału Szpitala stosuje się odpowiednio
do stacjonarnego i całodobowego Oddziału Opieki Paliatywnej.
3. Do podstawowych zadań Oddziałów należy leczenie (hospitalizacja) w reprezentowanej
specjalności.
4. Proces hospitalizacji obejmuje w szczególności:
1) całodobowe udzielanie świadczeń w trybie nagłym i planowym, obejmujące proces
diagnostyczno-terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala do
momentu jego wypisu lub zgonu; hospitalizacja obejmuje: kwalifikację do leczenia
szpitalnego, badania diagnostyczne i terapię zlecone przez lekarza oraz profilaktykę,
pielęgnację i rehabilitację, niezbędne w toku leczenia, jak również wszelkie świadczenia
związane z pobytem, w tym usługę transportu sanitarnego;
2) całodzienne udzielanie świadczeń w trybie planowym, obejmujące proces diagnostyczny
lub terapeutyczny; wykonywane na rzecz pacjenta z rozpoznaną jednostką chorobową,
z intencją wypisania go w tym samym dniu (świadczenie w trybie jednodniowym).
4a. Przyjętemu na Oddział pacjentowi zapewnia się:
1) świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom wiedzy, a w sytuacji ograniczonych
możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – prawo do korzystania z rzetelnej,
opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych
świadczeń;
2) produkty lecznicze i wyroby medyczne, w tym środki zaopatrzenia ortopedycznego
i środki pomocnicze oraz inne niezbędne w przebiegu hospitalizacji materiały medyczne;
3) w przypadku pobytu całodobowego lub całodziennego - pomieszczenie i wyżywienie
odpowiednie do stanu zdrowia;
4) transport medyczny w sytuacji medycznie uzasadnionej.
5. Oddziały Szpitala stanowią:
1) Oddział Laryngologiczny - 21 łóżek (w tym 4 łóżka dziecięce z 4 miejscami
hotelowymi dla opiekunów dzieci), spośród których wyodrębnia się 2 łóżka intensywnej
opieki medycznej (wzmożonego nadzoru) oraz 1 łóżko intensywnej terapii dla dzieci;
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2) Oddział Okulistyczny – 15 łóżek (w tym 2 łóżka dziecięce z 2 miejscami hotelowymi
dla opiekunów dzieci), spośród których wyodrębnia się 2 łóżka intensywnej opieki
medycznej (wzmożonego nadzoru);
3) Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej - 20 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej
opieki medycznej (wzmożonego nadzoru);
4) Oddział Neurologiczny - 18 łóżek, spośród których wyodrębnia się 2 łóżka intensywnej
opieki medycznej (wzmożonego nadzoru);
4a) Oddział Udarowy – 18 łóżek, spośród których wyodrębnia się 4 łóżka intensywnej
opieki medycznej (wzmożonego nadzoru) i 14 łóżek wczesnej rehabilitacji
neurologicznej (udarowej);
5) Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii - 26 łóżek (w tym 2 łóżka dziecięce z 2
miejscami hotelowymi dla opiekunów dzieci), spośród których wyodrębnia się 3 łóżka
intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru);
6) Oddział Kardiologiczny - 42 łóżka, spośród których wyodrębnia się 5 łóżek
intensywnego nadzoru kardiologicznego;
6a) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - 12 łóżek stanowiących łóżka
intensywnego nadzoru kardiologicznego;
7) I Oddział Chorób Wewnętrznych – 42 łóżka, spośród których wyodrębnia się 4 łóżka
intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru);
8) II Oddział Chorób Wewnętrznych – 42 łóżka, spośród których wyodrębnia się 4 łóżka
intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru);
9) Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii – 74 łóżka:
a) na odcinku chirurgii ogólnej i onkologicznej – 40 łóżek, spośród których
wyodrębnia się 2 łóżka intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru),
b) na odcinku chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz chemioterapii – 34 łóżka,
spośród których wyodrębnia się 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
(wzmożonego nadzoru) i 20 łóżek chemioterapii;
10) (skreślony);
11) Oddział Położniczo-Ginekologiczny - 65 łóżek:
a) na odcinku położniczym (w systemie „matka z dzieckiem”), w tym patologii ciąży:
− 25 łóżek dla kobiet, spośród których wyodrębnia się 2 łóżka intensywnej opieki
medycznej (wzmożonego nadzoru),
− 20 łóżek dla noworodków,
b) na odcinku ginekologii, w tym ginekologii onkologicznej, i położnictwa
ginekologicznego (w systemie „matka z dzieckiem”):
− 18 łóżek dla kobiet, spośród których wyodrębnia się 2 łóżka intensywnej opieki
medycznej (wzmożonego nadzoru),
− 2 łóżka dla noworodków;
12) (skreślony);
13) Oddział Neonatologiczny – 8 łóżek, spośród których wyodrębnia się 2 łóżka
intensywnej terapii noworodka, 1 łóżko opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej
wentylacji, 2 łóżka opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia
oddechowego oraz 3 inkubatory;
14) Oddział Dziecięcy – 31 łóżek (w tym 1 inkubator):
a) na odcinku dzieci starszych – 15 łóżek,
b) na odcinku dla niemowląt – 15 łóżek (z 23 miejscami hotelowymi dla opiekunów
dzieci)
− spośród których wyodrębnia się 1 łóżko intensywnej opieki medycznej
(wzmożonego nadzoru), oraz
c) 1 inkubator, używany adekwatnie do potrzeb zdrowotnych dzieci;
15) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 7 łóżek intensywnej terapii;
16) Stacja Dializ – 15 stanowisk do dializ;
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17) (skreślony)
18) Szpitalny Oddział Ratunkowy – 8 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej terapii i 6 łóżek
obserwacyjnych (w tym 3 łóżka obserwacyjne dla dzieci).
5a.Łóżka intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru), o których mowa w powyższym
ust. 5, przeznaczone są dla pacjentów wymagających wzmożonego nadzoru i niespełniających
kryteriów medycznych przyjęcia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
6. Oddział funkcjonujący w ramach Stacjonarnej Opieki Paliatywno-Hospicyjnej stanowi
Oddział Opieki Paliatywnej - 25 łóżek.
§ 36a.
W oddziałach szpitalnych wyznaczonych w planie działania Systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako jednostki organizacyjne szpitala
wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa
medycznego zabezpiecza się łóżka na potrzeby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
skierowanych do tych jednostek ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w liczbie:
1) 2 łóżka – w Oddziale Kardiologicznym;
2) 2 łóżka – w Oddziale Neurologicznym;
3) 2 łóżka – w Oddziale Udarowym.”;
§ 37
1. Do podstawowych zadań I Oddziału Chorób Wewnętrznych należy podstawowa
i specjalistyczna diagnostyka i leczenie zachowawcze w zakresie chorób wewnętrznych,
chorób płuc, diabetologii i nefrologii. Ponadto Oddział uczestniczy w przygotowywaniu osób
do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Do podstawowych zadań II Oddziału Chorób Wewnętrznych należy podstawowa
i specjalistyczna diagnostyka i leczenie zachowawcze w zakresie chorób wewnętrznych,
hematologii i nowotworów krwi, endokrynologii oraz nefrologii. Ponadto Oddział
uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu
osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Do podstawowych zadań Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego należy podstawowa i specjalistyczna diagnostyka i leczenie w zakresie
kardiologii/ kardiologii inwazyjnej, w tym wykonywanie badań diagnostycznych i zabiegów
leczniczych z zakresu:
1) hemodynamiki – diagnostyka inwazyjna i leczenie inwazyjne ostrych zespołów
wieńcowych [OZW], angioplastyka wieńcowa, koronarografia, przezskórne zabiegi
serca i inne zabiegi inwazyjne;
2) elektrofizjologii i stymulacji serca – elektrokardiografia (EKG/Holter EKG), badania
ciśnienia krwi/Holter RR, badania wysiłkowe serca – metodami nieiwazyjnymi, oraz
badania elektrofizjologiczne/diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca, ablacja
zaburzeń rytmu serca, wszczepianie rozruszników/stymulatorów, kardiowerterówdefibrylatorów serca i inne zabiegi inwazyjne, kontrola urządzeń wszczepialnych serca,
3) echokardiografii – echo serca, echokardiografia przezprzełykowa, echokardiografia
obciążeniowa – metodami nieinwazyjnymi.
3a. Z Oddziałem Kardiologicznym oraz Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
zintegrowana jest Pracownia Hemodynamiki, do zadań której należy wykonywanie badań
diagnostycznych i zabiegów leczniczych z zakresu kardiologii inwazyjnej – diagnostyka
inwazyjna i leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych (OWZ), angioplastyka
wieńcowa, koronarografia, przezskórne zabiegi serca i inne zabiegi inwazyjne. Badania
i zabiegi wykonywane są u pacjentów hospitalizowanych, na podstawie właściwego
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skierowania lekarza, w warunkach własnej sali zabiegowej Pracowni, spełniającej kryteria
Sali do badań radiologicznych.
4. Z Oddziałem Kardiologicznym oraz Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
zintegrowana jest Pracownia Echokardiograficzna, do zadań której należy wykonywanie
badań diagnostycznych echokardiograficznych – echo serca, echokardiografia
przezprzełykowa, echokardiografia obciążeniowa – metodami nieinwazyjnymi. Badania są
wykonywane u pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych ambulatoryjnie, na podstawie
właściwego skierowania lekarza, w warunkach gabinetu diagnostycznego Pracowni.
4a. Z Oddziałem Kardiologicznym oraz Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
zintegrowana jest Pracownia Elektrodiagnostyki (EKG), do zadań której należy
wykonywanie badań diagnostycznych elektrofizjologicznych z zakresu kardiologii –
elektrokardiografia (EKG), elektrokardiografia typu Holter (Holter EKG), badania ciśnienia
krwi, badania ciśnienia krwi typu Holter [Holter RR], badania wysiłkowe serca – metodami
nieinwazyjnymi. Badania wykonywane są u pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych
ambulatoryjnie, na podstawie właściwego skierowania lekarza, w warunkach własnych
gabinetów diagnostycznych Pracowni.
4b. Z Oddziałem Kardiologicznym oraz Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
zintegrowana jest Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca, do zadań której należy
wykonywanie badań diagnostycznych i zabiegów leczniczych z zakresu kardiologii
inwazyjnej – badania elektrofizjologiczne/diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca,
ablacja zaburzeń rytmu serca, wszczepianie rozruszników/stymulatorów, kardiowerterówdefibrylatorów serca i inne zabiegi inwazyjne oraz kontrola wszczepialnych urządzeń serca.
Badania i zabiegi oraz kontrola urządzeń wszczepialnych serca są wykonywane u pacjentów
hospitalizowanych, na podstawie właściwego skierowania lekarza, w warunkach sali
operacyjnej Bloku Operacyjnego lub własnej sali zabiegowej, spełniającej kryteria sali do
badań radiologicznych, oraz gabinetów diagnostyczno-zabiegowych Pracowni, przy czym
kontrola urządzeń wszczepialnych serca wykonywana jest również u pacjentów leczonych
ambulatoryjnie, na podstawie właściwego skierowania lekarza, w gabinecie Poradni
Kardiologicznej.
5. Do podstawowych zadań Oddziału Laryngologicznego należy podstawowa i specjalistyczna
diagnostyka i leczenie zachowawcze i operacyjne (w warunkach bloku operacyjnego oraz
własnej Sali zabiegowej i gabinetów diagnostyczno-zabiegowych) w zakresie
otolaryngologii i chirurgii stomatologicznej (dorosłych i dzieci), w tym diagnostyka
obrazowa – audiometria (badania słuchu).
6. Do podstawowych zadań Oddziału Okulistycznego należy podstawowa i specjalistyczna
diagnostyka i leczenie w zakresie okulistyki, w tym leczenie zachowawcze i operacyjne.
6a. Z Oddziałem Okulistycznym zintegrowana jest Poradnia Okulistyczna (z Gabinetem
Laseroterapii i Gabinetem Laserowej Tomografii Komputerowej OCT), do zadań której
należy podstawowa i specjalistyczna diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń
okulistycznych - w trybie ambulatoryjnym, w szczególności leczenie po operacjach zaćmy
z powodu zmętnienia torby tylnej soczewki oraz leczenie jaskry laserem, w tym
wykonywanie zabiegów: płukanie dróg łzowych, leczenie operacyjne gradówki, przecięcie
torby tylnej soczewki (kapsulotomia laserowa), laseroterapia przeciwjaskrowa (irydotomia
laserowa), krioterapia przedniego i/lub tylnego odcinka gałki ocznej, wykonanie OCT,
angiografii fluoresceinowej, witrektomii.
7. Do podstawowych zadań Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej należy podstawowa
i specjalistyczna diagnostyka i leczenie zachowawcze i operacyjne (w warunkach bloku
operacyjnego oraz własnej Sali zabiegowej i gabinetów diagnostyczno-zabiegowych)
w zakresie urologii i onkologii urologicznej, w tym diagnostyka ultrasonograficzna
i urodynamiczna oraz endoskopia urologiczna, chemioterapia miejscowa nowotworów,
diagnostyka i leczenie onkologiczne pacjentów z podejrzeniem nowotworu na podstawie
karty diagnostyki i leczenia onkologicznego - z udziałem w zespole diagnostyczno53

terapeutycznym specjalisty chirurga onkologa i onkologa. Ponadto Oddział uczestniczy
w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób
wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz
uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych w powiązaniu
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
8. Do podstawowych zadań Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Udarowego należy
podstawowa i specjalistyczna diagnostyka i leczenie zachowawcze w zakresie neurologii,
w tym leczenie udarów i wczesna rehabilitacja lecznicza neurologiczna.
8a. Z Oddziałem Neurologicznym oraz Oddziałem Udarowym zintegrowana jest Pracownia
Elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG), do zadań której należy wykonywanie badań
diagnostycznych elektrofizjologicznych z zakresu neurologii - elektroencefalografia (EEG),
wywołane potencjały (WP), elektromiografia (EMG) – metodami nieinwazyjnymi. Badania
wykonywane są u pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych ambulatoryjnie, na
podstawie właściwego skierowania lekarza, w warunkach własnych gabinetów
diagnostycznych Pracowni, przy czym u pacjentów leczonych ambulatoryjnie badania
z zakresu WP i EMG są wykonywane wyłącznie na podstawie skierowania z poradni
specjalistycznych, należących do Przychodni Przyszpitalnej.
9. Do podstawowych zadań Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii należy podstawowa
i specjalistyczna diagnostyka i leczenie w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
w tym leczenie zachowawcze i operacyjne, rehabilitacja lecznicza w leczeniu chorób narządu
ruchu, stanów pourazowych narządu ruchu oraz wczesna rehabilitacja lecznicza
pooperacyjna.
10. Do podstawowych zadań
Oddziału Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej
i Chemioterapii należy podstawowa i specjalistyczna diagnostyka i leczenie zachowawcze
i operacyjne (w warunkach bloku operacyjnego) w zakresie chirurgii ogólnej, w tym na
podstawowym poziomie w zakresie chirurgii dziecięcej i chirurgii naczyniowej, oraz
w zakresie chirurgii onkologicznej i onkologii klinicznej/chemioterapii nowotworów, a
w tym diagnostyka i leczenie onkologiczne pacjentów z podejrzeniem nowotworu na
podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego - z udziałem w zespole
diagnostyczno-terapeutycznym specjalisty onkologa. Ponadto Oddział
uczestniczy
w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób
wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
11. (skreślony)
12. (skreślony)
13. Do zadań Oddziału Opieki Paliatywnej należy całodobowa opieka paliatywna oraz
długoterminowa opieka pielęgniarska w trybie stacjonarnym nad pacjentami chorującymi na
nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby, sprawowana
nad pacjentami w schyłkowym okresie życia, mająca na celu zapobieganie i uśmierzanie
bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych
i socjalnych (leczenie zachowawcze, świadczenia pielęgniarskie, leczenie rehabilitacyjne,
pomoc psychologiczną, duchownego). Świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej obejmują
również wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia,
po śmierci chorego, oraz „opiekę wyręczającą” – przyjmowanie chorych na okres czasowy.
14. Z Oddziałem Opieki Paliatywnej zintegrowana jest Poradnia Opieki Paliatywnej oraz Zespół
Wyjazdowy Opieki Paliatywnej Domowej (Hospicjum Domowe), do zadań których należy
opieka paliatywno-hospicyjna w trybie ambulatoryjnym i w domu (miejscu pobytu) chorego.
15. Do zadań Stacji Dializ należy: leczenie nerkozastępcze powtarzalnymi hemodializami;
ultrafiltracja; przygotowanie chorego do przeszczepu nerki; przygotowanie chorego z ostrą
niewydolnością nerek i przewlekłą niewydolnością nerek do zabiegów operacyjnych;
podstawowa diagnostyka i leczenie zachowawcze w zakresie wtórnej nadczynności
przytarczyc, niedokrwistości, chorób układu sercowo-naczyniowego i oddechowego,
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cukrzycy i jej powikłań, zaburzeń metabolicznych, chorób tkanki łącznej i chorób
układowych; kwalifikowanie do dializ otrzewnowych; diagnostyka i leczenie powikłań
infekcyjnych u chorych dializowanych; diagnostyka i leczenie powikłań związanych
z funkcjonowaniem dostępu naczyniowego.
16. Do podstawowych zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy wstępna diagnostyka
i leczenie w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się
w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej,
a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia, u dorosłych i dzieci; świadczenia
zdrowotne, w zakresie wyżej określonym, poszkodowanym w stanach wyjątkowych
i katastrofach; zabezpieczenie medyczne pacjentów oraz organizacja transportu chorych do
innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia w innych zakładach.
17. (skreślony).
18. Do podstawowych zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy:
1) w zakresie intensywnej terapii: leczenie chorych z niewydolnością oddechową ostrą
i przewlekłą, zaostrzoną w wyniku powikłania innymi chorobami, oraz innych stanów
zagrożenia życia: zadzierzgnięcie, utonięcie, rażenie prądem; leczenie chorych
z zawałem serca, po NZK i z wstrząsem kardiogennym; leczenie chorych po rozległych
operacjach brzusznych i wielokrotnych interwencjach chirurgicznych; leczenie
wszystkich rodzajów wstrząsu; leczenie chorych z niewydolnością wielonarządową;
przygotowywanie chorych do diagnostyki obrazowej i endoskopowej; leczenie chorych
z zatruciami; leczenie chorych z urazami wielonarządowymi we współpracy z SOR-em,
w tym leczenie chorych z oparzeniami; leczenie chorych po zakończeniu leczenia
neurochirurgicznego i kardiochirurgicznego w wysokospecjalistycznych ośrodkach,
przejmowanych z takich ośrodków; leczenie chorych z ciężkimi zaburzeniami
endokrynologicznymi i metabolicznymi; współpraca z oddziałem neurologicznym
w leczeniu chorych z udarami mózgu, z pilineuropatiami; współpraca z oddziałem
opieki paliatywnej w leczeniu chorych apalicznych; monitorowanie, żywienie
pozaenteralne i enteralne dietą przemysłową jako integralne postępowanie we
wszystkich stanach tego wymagających; realizacja zadań związanych z pobieraniem
narządów do przeszczepów od osób zmarłych, u których stwierdzono śmierć mózgową,
we współpracy z ośrodkiem transplantologicznym;
2) w zakresie anestezjologii: badanie przed znieczuleniem, ocena stanu klinicznego i wybór
postępowania anestezjologicznego, ocena ryzyka znieczulenia do zabiegów operacyjnych
i diagnostycznych, nagłych i planowych: znieczulenie na bloku operacyjnym, na salach
operacyjnych i zabiegowych poza blokiem operacyjnym (znieczulenie ogólne złożone,
znieczulenie ogólne dożylne, analgosedacja do zabiegów diagnostycznych, znieczulenie
zewnątrzoponowe, znieczulenie rdzeniowe podpajeczynówkowe, blokada nerwów
obwodowych; nadzór nad pacjentem po znieczuleniu w sali wybudzeń; leczenie bólu
poperacyjnego; leczenie pacjentów w trakcie znieczulenia (w sytuacjach powikłań
i stanów krytycznych); leczenie krwią i płynami krwiozastępczymi; resuscytacje
krążeniowo-oddechowe w ramach zespołu reanimacyjnego we wszystkich oddziałach
szpitalnych, izbach przyjęć, poradniach specjalistycznych itd.); zakładanie linii żylnej
centralnej u dorosłych i dzieci; wkłucia cewników do dializ.
19. Z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii zintegrowana jest Poradnia
Anestezjologiczna i Leczenia Bólu, do zadań której należy: podstawowa diagnostyka
i leczenie zachowawcze w zakresie schorzeń przebiegających z bólem, w trybie
ambulatoryjnym.
20. Do podstawowych zadań Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (1. odcinka położniczego
[w systemie „matka –dziecko”], w tym patologii ciąży i zespołu porodowego z salą
zabiegowo-operacyjną oraz 2. odcinka ginekologii, w tym ginekologii/ginekologii
onkologicznej, i położnictwa ginekologicznego [w systemie „matka-dziecko”]), z pracownią
usg, należy podstawowa i specjalistyczna diagnostyka i leczenie zachowawcze i operacyjne
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na II poziomie referencyjnym w zakresie położnictwa (diagnostyka i leczenie w okresie
ciąży, prowadzenie porodu fizjologicznego i patologicznego, nadzór nad połogiem
fizjologicznym i patologicznym) i w zakresie ginekologii (diagnostyka i leczenie z zakresu
ginekologii/ginekologii onkologicznej, w tym diagnostyka pacjentek z podejrzeniem
nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (zabiegi
diagnostyczne) oraz kierowanie do leczenia onkologicznego w specjalistycznych
podmiotach leczniczych) - z udziałem w zespole diagnostyczno-terapeutycznym specjalisty –
odpowiednio - chirurga onkologa, onkologa, neonatologa. Ponadto Oddział uczestniczy
w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób
wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
21. (skreślony)
22. Z Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym zintegrowana jest Izba Przyjęć PołożniczoGinekologiczna. Do podstawowych zadań Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej należy
przyjmowanie pacjentek do Szpitala, na hospitalizację w Oddział PołożniczoGinekologiczny oraz wykonywanie świadczeń z zakresu pomocy doraźnej, w tym konsultacji
pacjentek zgłaszających się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w przypadkach nagłych,
wymagających konsultacji położniczo-ginekologicznej.
23. Do podstawowych zadań Oddziału Neonatologicznego należy podstawowa i specjalistyczna
diagnostyka i leczenie zachowawcze noworodków na II poziomie referencyjnym: opieka
i obserwacja zdrowych noworodków, resuscytacja na sali porodowej, diagnostyka i leczenie
zachowawcze zaburzeń oddychania z przyczyn płucnych i pozapłucnych, wstępna
diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia, diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób
układu krążenia, diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób układu nerwowego,
pokarmowego i moczowego, diagnostyka i leczenie zachowawcze zakażeń okresu
noworodkowego, diagnostyka i leczenie żółtaczek okresu noworodkowego, fototerapia,
transfuzja wymienna, diagnostyka i leczenie noworodka z małą masą ciała, diagnostyka wad
wrodzonych, badanie fotoemisji akustycznej.
24. Do podstawowych zadań Oddziału Dziecięcego (w tym odcinek dzieci starszych
i niemowląt) należy podstawowa i specjalistyczna diagnostyka i leczenie zachowawcze
dzieci: diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób infekcyjnych górnych i dolnych dróg
oddechowych, układu moczowego, układu nerwowego, pokarmowego, diagnostyka
kardiologiczna, diagnostyka gastroenterologiczna, diagnostyka neurologiczna, wstępna
diagnostyka chorób nowotworowych.
§ 38
1. Do zadań Oddziałów należy w szczególności:
1) zapewnienie całodobowej opieki stacjonarnej w zakresie specjalności Oddziału;
2) rozpoznawanie, leczenie, orzekanie o stanie zdrowia;
3) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i nagłych zachorowaniach;
4) udzielanie świadczeń konsultacyjnych pacjentom z innych Oddziałów oraz pacjentom
kierowanym na konsultacje specjalistyczne przez poradnie i inne podmioty;
5) zabezpieczenie rehabilitacji wczesnej (przyłóżkowej) wszystkim pacjentom
wymagającym usprawnienia;
6) wykonywanie badań diagnostycznych i zabiegów w oparciu o pracownie diagnostyczne
i zabiegowe;
7) zapewnienie opieki pielęgnacyjnej uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta;
8) utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami;
9) prowadzenie instruktażu w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji
zachowań prozdrowotnych;
10) prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
11) prowadzenie specjalizacji, szkoleń oraz dokształcania pracowników medycznych;
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12) zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale na podstawie harmonogramu
dyżurów lekarskich, sporządzonego przez Koordynatora Oddziału i zatwierdzonego
przez Zastępcę Dyrektora do spraw Lecznictwa−Naczelnego Lekarza Szpitala lub
Dyrektora podmiotu leczniczego;
13) prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;
14) gromadzenie informacji medycznych z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia oraz innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń
zdrowotnych;
15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego w oparciu
o Regulamin, zarządzenia, instrukcje i procedury działania.
2. Zadania Oddziałów realizowane są przez pracowników w szczególności na następujących
stanowiskach pracy:
1) Lekarz kierujący - Koordynator;
2) Zastępca Koordynatora;
3) Starszy Asystent;
4) Asystent;
5) Młodszy Asystent;
6) Rezydent;
7) Starszy Asystent do spraw Rehabilitacji/Asystent do spraw Rehabilitacji;
8) Pielęgniarka Oddziałowa;
9) Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej;
10) (skreślony);
11) Pielęgniarka Specjalistka, Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka;
12) Dietetyczka;
13) Sekretarka Medyczna;
14) Starszy Technik Fizjoterapii/Technik Fizjoterapii;
15) Masażysta;
16) (skreślony);
17) (skreślony);
18) Salowa;
19) Ratownik Medyczny;
20) Opiekun Medyczny.
3. Zakres czynności pracownika na stanowisku Koordynatora/Zastępcy Koordynatora zawiera
zadania:
W zakresie organizacji oddziału
1) ustalenie organizacji pracy Oddziału;
2) podział czynności w zakresie zadań Oddziału określonych w Regulaminie
ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia całodobowych świadczeń zdrowotnych
w zakresie opieki lekarsko-pielęgniarskiej;
3) nadzór oraz koordynacja prawidłowego toku pracy Oddziału;
W zakresie zadań merytorycznych
4) zapewnienie przeprowadzenia badania oraz ustalenia rozpoznania i kierunku leczenia
każdego przyjętego do hospitalizacji pacjenta oraz udzielenia mu właściwej pomocy
lekarskiej;
5) zapewnienie prowadzenia leczenia pacjentów zgodnie z postępem wiedzy medycznej
i technicznej w zakresie możliwości Oddziału;
6) dokonywanie obchodu chorych w Oddziale;
7) zapewnienie przekazywania lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny właściwych
informacji o stanie zdrowia wszystkich pacjentów hospitalizowanych w Oddziale oraz
określenie zakresu czynności lekarzowi dyżurnemu;
8) omawianie z podległym personelem lekarskim wybranych przypadków chorobowych,
sposobów ustalania rozpoznania i metod ich leczenia;
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9) zapewnienie obecności asystenta przy badaniu sekcyjnym zwłok chorych zmarłych
w Oddziale oraz analiza ewentualnych niezgodności pomiędzy rozpoznaniem
klinicznym i anatomopatologicznym bądź uchybień w przeprowadzonym leczeniu;
10) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach niezależnie
od miejsca tego wypadku;
11) udzielanie konsultacji bezpośrednio bądź za pośrednictwem podległych sobie lekarzy
w innych komórkach podmiotu leczniczego;
12) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w poradni specjalistycznej, pracowni
diagnostycznej lub zabiegowej oraz kierowanie podległych lekarzy do realizacji tego
rodzaju świadczeń – zgodnie z ich umowami o pracę lub cywilno-prawnymi; dbałość
o zapewnienie ciągłości pracy w kierowanych i/lub nadzorowanych merytorycznie
poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pracowniach diagnostycznych lub
zabiegowych – zgodnie z ich harmonogramami pracy;
13) sprawowanie nadzoru nad gospodarką lekami, krwią i preparatami krwiopochodnymi
oraz środkami odurzającymi i materiałami medycznymi w Oddziale; w szczególności do
obowiązków Koordynatora w tym zakresie należy:
a) stała kontrola zużycia leków i materiałów medycznych,
b) nadzór nad prawidłowym stosowaniem i podawaniem pacjentom leków i środków
odurzających,
c) nadzór nad sporządzaniem remanentów apteczki oddziałowej,
d) bieżąca kontrola środków odurzających w zakresie ich właściwego zabezpieczenia,
przechowywania, ordynacji i ewidencji;
14) nadzór oraz kontrola prawidłowości prowadzonej przez personel Oddziału dokumentacji
medycznej, w tym nadzór nad terminowym i prawidłowym opracowywaniem
dokumentów statystycznych Oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15) nadzór nad wprowadzaniem danych do ogólnoszpitalnej sieci informatycznej;
16) nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie inwentarza, zarówno medycznego, jak
i gospodarczego, znajdującego się w Oddziale oraz kontrola prowadzenia księgi
inwentarzowej;
17) wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia Oddziału w leki, sprzęt medyczny i materiały
medyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oddziału;
18) nadzór nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiałów wyjściowych do
przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na zrealizowanie wnioskowanego
zaopatrzenia;
Obowiązki w stosunku do podległego personelu
19) ustalanie harmonogramu dyżurów medycznych oraz przedkładanie go do zatwierdzenia
Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa−Naczelnemu Lekarzowi Szpitala lub
Dyrektorowi;
20) wydawanie poleceń podległemu personelowi lekarskiemu w zakresie przydzielonych
temu personelowi zadań służbowych;
21) nadzór nad terminowym wykonaniem przez podległy personel lekarski wszystkich
niezbędnych zabiegów i badań pomocniczych zleconych pacjentom;
22) nadzór nad procesem pielęgnowania chorych;
23) kontrolowanie wykonywania przez personel pielęgniarski zleceń lekarskich
i pielęgnowania chorych;
24) udzielanie wskazówek i wytycznych podległemu personelowi co do sposobu wykonania
przydzielonych zadań;
25) dbanie o dyscyplinę pracy, zwłaszcza w zakresie właściwego poziomu opieki lekarskopielęgniarskiej nad pacjentami;
26) nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel reżimu sanitarnego, zasad bhp oraz
przepisów przeciwpożarowych;
Obowiązki w zakresie szkoleń
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27) planowanie potrzeb w zakresie szkoleń podległych lekarzy, w tym potrzeb dotyczących
specjalizacji oraz szkoleń bhp i p/pożarowych;
28) prowadzenie szkoleń personelu medycznego zatrudnionego w Oddziale;
29) nadzór nad właściwym poziomem szkoleń prowadzonych przez wyznaczonych w tym
celu lekarzy;
Obowiązki w zakresie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
30) współpraca z Naczelną Pielęgniarką w zakresie zapewnienia właściwej organizacji
i realizacji świadczeń pielęgniarskich i innego średniego i niższego personelu
medycznego w Oddziale, oraz z Kierownikiem Lecznictwa Specjalistycznego
w zakresie zapewnienia właściwej organizacji i realizacji świadczeń ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej przed i poszpitalnej;
31) współpraca z Działem Informatyki w zakresie użytkowania i doskonalenia szpitalnego
systemu informatycznego;
32) ścisła współpraca z Działem Technicznym, Działem Naprawy i Konserwacji Urządzeń
Medycznych w zakresie przeglądów, napraw, konserwacji i uzupełniania urządzeń,
sprzętu i aparatury medycznej;
33) współpraca z innymi jednostkami funkcjonalnymi oraz komórkami organizacyjnymi
podmiotu leczniczego w zakresie zapewnienia właściwego poziomu świadczeń
zdrowotnych udzielanych pacjentom przebywającym w Oddziale;
Pozostałe obowiązki
34) racjonalne wykorzystanie dysponowanego majątku oraz przydzielonych Oddziałowi
środków rzeczowych, finansowych i dokumentów;
35) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań z działalności Oddziału
i bieżące sygnalizowanie problemów wymagających rozwiązania;
36) czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych regulaminu porządkowego;
37) organizowanie działań w zakresie edukacji zdrowotnej dla chorych bezpośrednio bądź
za pośrednictwem podległego personelu medycznego z zakresu specjalności Oddziału;
38) nadzorowanie realizacji przez personel średni Oddziału opieki nad chorymi w zakresie
ich potrzeb socjalno-bytowych. Prowadzenie współpracy w tym przedmiocie z innymi
komórkami podmiotu leczniczego;
39) udział w naradach lekarskich oraz posiedzeniach naukowych organizowanych
w podmiocie leczniczym;
40) realizowanie zadań i obowiązków z problematyki obronnej, obronno-gospodarczej
i obrony cywilnej, zgodnie z unormowaniami wewnętrznymi;
41) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową,
nie objętych niniejszym zakresem a zleconych przez przełożonego.
4. Zakres czynności pracownika na stanowisku Starszego Asystenta/Asystenta/Młodszego
Asystenta/Rezydenta zawiera zadania:
1) sprawowanie opieki nad chorymi przydzielonymi przez Koordynatora (bądź przez
Starszego Asystenta), zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi;
2) przeprowadzanie wstępnego obchodu, obecność na obchodzie Koordynatora (bądź na
obchodzie Starszego Asystenta), referowanie Koordynatorowi (bądź Starszemu
Asystentowi stanu zdrowia chorych;
3) wykonywanie zabiegów zleconych przez Koordynatora (bądź przez Starszego
Asystenta);
4) wydawanie personelowi pielęgniarskiemu poleceń dotyczących pielęgnowania chorych;
5) na zlecenie Koordynatora (bądź na zlecenie Starszego Asystenta), obecność przy
badaniu sekcyjnym zwłok chorych pozostających pod jego opieką, zmarłych
w Oddziale,
6) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach niezależnie
od miejsca tego wypadku;
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7) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w poradni specjalistycznej, pracowni
diagnostycznej lub zabiegowej, w ustalonych dniach i godzinach, w tym wystawianie
zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy i innych zaświadczeń
niezbędnych pacjentowi;
8) zgodnie z wyznaczeniem zarządzeniem Dyrektora podmiotu leczniczego lub na zlecenie
Koordynatora (bądź na zlecenie Starszego Asystenta), udzielanie konsultacji w innych
komórkach podmiotu leczniczego oraz dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta
w zakresie niezbędnym do udzielenia konsultacji;
9) zawiadamianie Koordynatora (bądź Starszego Asystenta) o wszelkich ważniejszych
wydarzeniach w Oddziale oraz wykroczeniach popełnionych zarówno przez personel,
jak i chorych, a także o wydanych przez siebie zarządzeniach;
10) czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych przepisów porządkowych;
11) osobiste dopilnowanie wykonania zarządzeń wydanych przez Koordynatora (bądź
Starszego Asystenta) w razie ujawnienia w Oddziale choroby zakaźnej;
12) prowadzenie dokumentacji medycznej oraz dostęp do pełnej dokumentacji medycznej
pacjenta w zakresie określonym procedurami i instrukcjami obowiązującymi
w podmiocie leczniczym; wprowadzanie danych do ogólnoszpitalnej sieci
informatycznej;
13) pełnienie dyżurów zakładowych według rozkładu ustalonego przez Koordynatora
Oddziału;
14) udział w naradach lekarskich oraz posiedzeniach naukowych organizowanych
w podmiocie leczniczym;
15) prowadzanie szkolenia i doszkalania personelu średniego w zakresie zleconym przez
Koordynatora (bądź Starszego Asystenta);
15a) przestrzeganie praw pacjenta i kodeksu etyki lekarskiej;
16) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową, nie
objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez Koordynatora (bądź Starszego
Asystenta) oraz na polecenie Dyrektora podmiotu leczniczego udział w komisjach
lekarskich lub badaniach poza siedzibą podmiotu leczniczego.
5. Do zakresu czynności pracownika na stanowisku Starszego Asystenta/Asystenta do spraw
Rehabilitacji (w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii, w Oddziale Neurologicznym,
w Oddziale Udarowym) należy leczenie rehabilitacyjne, w tym:
1) wykonywanie zabiegów z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii, zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami zawodowymi;
2) fizjoprofilaktyka;
3) planowanie rehabilitacyjne poszpitalne;
4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej leczenia rehabilitacyjnego oraz dostęp do
dokumentacji medycznej pacjenta w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie
świadczeń zdrowotnych;
4a) przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty;
6. Zakres czynności pracownika na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej/Zastępcy Pielęgniarki
Oddziałowej/ Pielęgniarki Nadzorującej i Koordynującej zawiera zadania:
1) organizowanie pracy podległego personelu pod względem całodobowego
zapewnienia opieki chorym, a zwłaszcza przez:
a) planowanie właściwego rozmieszczenia i wykorzystania personelu (grafiki,
urlopy, zastępstwa itp.),
b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczących leczenia
i pielęgnacji chorych, pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego
(raporty pielęgniarskie, przekazywanie zleceń);
2) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego
w zakresie:
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a) zapewnienia chorym odpowiednich warunków bytowych w Oddziale
(np.: bielizna, wykonywanie badań diagnostycznych),
b) zaopatrzenia Oddziału w niezbędny sprzęt, leki i materiały,
c) utrzymywania w komplecie i gotowości do użycia aparatury;
3) zapewnienie właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej, w szczególności przez:
a) stwarzanie warunków prawidłowej adaptacji pacjentów do pobytu w Szpitalu,
b) dobór właściwych metod postępowania pielęgnacyjnego w oparciu o znajomość
stanu zdrowia pacjenta,
c) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zabiegów leczniczopielęgnacyjnych i higienicznych z uwzględnieniem zasad aseptyki,
d) zapewnienia bezpieczeństwa chorym oraz roztoczenie szczególnie troskliwej
opieki nad ciężko chorym i umierającym;
4) nadzorowanie wykonania zadań w zakresie sprawowanej opieki pielęgniarskiej
przez:
a) bieżącą kontrolę wykonywanych zadań przez podległy personel,
b) okresowe kontrole pracy pielęgniarek odcinkowych i personelu pomocniczego na
dyżurach popołudniowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy,
c) bieżący nadzór nad właściwym dokumentowaniem działalności pielęgniarskiej;
5) doskonalenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu, a zwłaszcza przez:
a) prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie ustalenia i właściwego doboru
metod postępowania pielęgnacyjnego,
b) właściwą realizację programu adaptacji zawodowej pracowników,
c) organizowanie szkoleń wewnątrzoddziałowych zgodnie z potrzebami Oddziału
oraz zainteresowaniami personelu;
6) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych
niniejszym zakresem, a zleconych przez przełożonego.
7. Zakres czynności pracownika na stanowisku Starszej Pielęgniarki/Specjalistki
Pielęgniarki, Pielęgniarki zawiera zadania:
1) ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego i dobór właściwych metod postępowania
pielęgnacyjnego stosownie do stanu zdrowia pacjenta;
2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, w szczególności:
a) przyjęcie chorego do Oddziału i ułatwienie mu adaptacji,
b) wykonywanie czynności higienicznych bądź udzielanie pomocy w czynnościach
higienicznych oraz zapewnienie wygody i właściwej pozycji pacjenta,
c) karmienie pacjentów bądź udzielanie pomocy w spożywaniu posiłków,
d) prowadzenie obserwacji ogólnego stanu zdrowia chorego,
e) wykonywanie czynności diagnostycznych,
f) pobudzanie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu, pielęgnacji
i ochronie zdrowia poprzez: informowanie o celowości wykonywanych zabiegów
leczniczych i pielęgnacyjnych, pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania
podczas zabiegów, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie czasu wolnego
pacjentów;
3) stałe przebywanie w miejscu pracy zapewniające możliwość obserwacji
i ewentualnego udzielenia pomocy pacjentowi;
4) zapewnienie bezpieczeństwa chorym;
5) bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie chorego;
6) dokumentowanie dokonywanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników
obserwacji pacjenta oraz dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta w zakresie
niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych;
7) wprowadzanie danych medycznych do ogólnoszpitalnej sieci informatycznej;
8) przekazywanie informacji dotyczących postępowania pielęgnacyjnego wobec
pacjentów pozostałemu personelowi medycznemu Oddziału oraz personelowi innych
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komórek funkcjonalnych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych
pacjentowi badań diagnostycznych bądź konsultacyjnych;
9) stałe kontrolowanie wykonywanych działań i ocenianie wyników postępowania
pielęgnacyjnego;
10) wykonywanie zleceń lekarskich i poleceń Pielęgniarki Oddziałowej (bądź Starszej
Pielęgniarki/Pielęgniarki Specjalistki);
11) utrzymywanie w należytym stanie narzędzi, sprzętu i aparatury oraz zgłaszanie
Pielęgniarce Oddziałowej (bądź Starszej Pielęgniarce/Pielęgniarce Specjalistce) oraz
lekarzowi dyżurnemu wszelkich usterek i braków;
12) zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą;
13) nadzorowanie pracy personelu pomocniczego w czasie zmian popołudniowych,
nocnych oraz w niedzielę i święta;
13a)transport materiału biologicznego do pracowni diagnostycznych oraz odbiór
wyników;
14) wyjaśnianie z Pielęgniarką Oddziałową (bądź Starszą Pielęgniarką/Pielęgniarką
Specjalistką) lub lekarzem dyżurnym, wszelkich wątpliwości i niejasności
związanych z wykonywaniem obowiązków;
14a)przestrzeganie praw pacjenta oraz kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej;
15) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych
niniejszym zakresem, a zaleconych przez Pielęgniarkę Oddziałową (bądź Starszą
Pielęgniarkę/Pielęgniarkę Specjalistkę), Koordynatora Oddziału (bądź Starszego
Asystenta) lub lekarza dyżurnego;
16) ponadto Pielęgniarka Specjalistka wykonuje zadania z zakresu organizowania
szkoleń wewnątrzoddziałowych.
8. Zakres czynności pracownika na stanowisku Sekretarki Medycznej zawiera zadania
pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:
1) prowadzenie dokumentacji medycznej oraz informowanie o niej pacjentów i personelu zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w podmiocie leczniczym, w tym
gromadzenie, segregowanie, przechowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie (ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych) informacji o
pacjentach, zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w podmiocie
leczniczym; w szczególności do podstawowych obowiązków w tym zakresie należy:
a) prowadzenie terminarza przyjęć Oddziału, księgi ruchu chorych Oddziału,
b) sporządzanie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego i opisów badań na polecenie
lekarza prowadzącego lub Koordynatora i pod jego nadzorem – sprawowanym
osobiście, oraz wydawanie ich pacjentom/ich przedstawicielom ustawowym wraz z
całością dokumentacji medycznej przeznaczonej dla pacjentów, w dniu wypisu
pacjenta z Oddziału,
c) wydawanie zaświadczeń oraz zawiadomień o pobycie pacjenta w Oddziale,
d) wydawanie zwolnień lekarskich wystawionych przez Koordynatora lub
upoważnionego asystenta w związku z pobytem pacjentów w Szpitalu oraz leczeniem
poszpitalnym,
e) weryfikacja i kompletowanie danych dotyczących pacjenta (w tym historii chorób),
przygotowywanie historii chorób do ich udostępnienia - podczas pobytu pacjenta w
Oddziale (na wniosek pacjenta/jego przedstawiciela
ustawowego
i innych
uprawnionych podmiotów i organów), przekazywanie kompletnych, zakończonych
historii chorób do Działu Statystyki Medycznej, Rozliczeń i Dokumentacji,
f) wprowadzanie informacji medycznych do ogólnoszpitalnej sieci komputerowej
w zakresie określonym przez Koordynatora,
g) przekazywanie skierowań na badania diagnostyczne i konsultacje, odbiór wyników
badań diagnostycznych;
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2) zarządzanie korespondencją Oddziału, w tym opracowywanie oraz przekazywanie
korespondencji wewnętrznej i do instytucji zewnętrznych oraz wykonywanie innych
czynności kancelaryjnych Oddziału;
3) współpraca z przełożonymi, pacjentami i ich rodzinami lub opiekunami, innymi
komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego oraz z instytucjami zewnętrznymi,
w tym udzielanie informacji o rodzaju i zakresie oraz warunkach udzielania świadczeń
zdrowotnych;
4) organizacja pracy biurowej Oddziału, w tym:
a) zaopatrywanie Oddziału w niezbędny sprzęt i druki medyczne,
b) prowadzenie terminarza spotkań przełożonych (Koordynatora oraz Pielęgniarki
Oddziałowej),
c) obsługa sprzętu biurowego;
5) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem finansowym i ewidencją wykonywanych
świadczeń i innych (weryfikacja pod względem formalnym), w tym przekazywanie
odpowiednio do Działu Statystyki Medycznej, Rozliczeń i Dokumentacji oraz Działu
Marketingu informacji, zgodnie z odrębnymi zarządzeniami Dyrektora podmiotu
leczniczego oraz procedurami i instrukcjami obowiązującymi w podmiocie leczniczym,
6) opracowywanie sprawozdań z działalności Oddziału, w tym zestawień danych
statystycznych (np. sporządzanie raportu ruchu chorych Oddziału),
7) przestrzeganie praw pacjenta,
8) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową, nie
objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez przełożonego.
9. Zakres czynności pracownika na stanowisku Dietetyczki zawiera zadania:
1) szerzenie zasad racjonalnego żywienia wśród pacjentów przez organizowanie pogadanek,
pokazów, odczytów;
2) udzielanie chorym szczegółowych wskazówek dietetycznych;
3) czuwanie nad zmianami diet dla chorych zgodnie z zaleceniami lekarskimi;
4) przeprowadzanie wywiadów żywieniowych z chorym i jego rodziną;
5) obliczanie wartości odżywczych i kalorycznych niektórych diet;
6) szerzenie oświaty zdrowotnej;
7) współpraca z lekarzami, pielęgniarkami oraz pozostałym personelem;
8) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym
zakresem, a zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
10. Do zakresu czynności Starszego Technika Fizjoterapii/Technika Fizjoterapii (w Oddziale
Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Oddziale Kardiologicznym, Oddziale Neurologicznym,
Oddziale Udarowym) należy: leczenie rehabilitacyjne, w tym wykonywanie zabiegów
kinezyterapii i fizykoterapii, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi;
fizjoprofilaktyka; nauka posługiwania się środkami zaopatrzenia ortopedycznego;
planowanie rehabilitacyjne poszpitalne; prowadzenie dokumentacji medycznej dotyczącej
leczenia rehabilitacyjnego oraz dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta w zakresie
niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych na podstawie i w zakresie
upoważnienia udzielonego przez administratora danych, przestrzeganie praw pacjenta.
11. (skreślony).
12. (skreślony).
13. (skreślony).
14. Zakres czynności pracownika na stanowisku Salowej zawiera zadania:
1) nadzór nad magazynem Oddziału;
2) zdawanie do pralni bielizny brudnej, odbiór, przechowywanie i dystrybucja bielizny
czystej;
3) prowadzenie dokumentacji niezbędnej w obrocie bielizną, okresowa inwentaryzacja
bielizny;
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4) przygotowanie, oraz przekazanie i odbiór wyposażenia łóżek do/z komory
dezynfekcyjnej; przygotowywanie łóżek dla nowo przyjętych pacjentów;
5) transport materiału biologicznego do laboratorium oraz odbiór wyników;
6) transport sprzętu i materiałów z/do magazynów;
7) nadzór nad wyposażeniem, bieżące sprawdzanie stanu inwentarzowego,
przeprowadzanie okresowej kontroli stanu ilościowego wyposażenia Oddziału (bielizna,
sprzęt);
8) przekazanie i odbiór rzeczy osobistych pacjenta do/z depozytu szpitalnego;
9) przekazywanie do apteki opakowań szklanych;
10) pomoc w transportowaniu pacjentów do pracowni diagnostycznych, na konsultacje
i sale operacyjne, do pracowni rehabilitacji;
11) pomoc przy zakładaniu pacjentom opatrunku gipsowego, zapewnienie środków i sprzętu
do realizacji zadań gipsowni;
12) pomoc pielęgniarkom przy czynnościach higienicznych, zmianie pozycji ciała, zmianie
bielizny pościelowej, osobistej – wykonywanych u pacjentów;
13) podanie, zbieranie i opróżnianie podsuwaczy i kaczek, worków z moczem;
14) zgłaszanie Pielęgniarce Oddziałowej usterek w wyposażeniu;
15) przygotowanie bielizny do kasacji, udział w kasacjach i inwentaryzacjach;
16) wydawanie i wymiana odzieży ochronnej pracownikom Oddziału;
17) gospodarowanie środkami czystościowymi;
18) przygotowanie sal do sprzątania po wypisach pacjentów;
19) zastępowanie salowych na innych Oddziałach w czasie ich nieobecności;
20) współpraca z pracownikami firmy świadczącej usługi sprzątania – zgodnie z umową
zawartą pomiędzy podmiotem leczniczym a tą firmą.
15. Zakres czynności pracownika na stanowisku ratownika medycznego zawiera zadania:
1) organizowanie opieki nad pacjentem, w szczególności: - przy przyjęciu chorego
w Oddział stworzenie warunków ułatwiających adaptację do środowiska szpitalnego,
przekazanie informacji dotyczących praw i obowiązków pacjenta, niniejszego
regulaminu i topografii Oddziału, - przygotowanie pacjenta do opuszczenia szpitala po
zakończeniu leczenia, - prowadzenie systematycznej i wnikliwej obserwacji stanu
zdrowia chorego oraz dokumentacji medycznej w tym zakresie (ocena stanu ogólnego
[np. pomiary parametrów fizjologicznych: RR, tętna, oddechów, temperatury ciała,
dobowa zbiórka moczu, bilans płynów], ocena stanu psychicznego, reakcji na podawane
leki i wykonane zabiegi), - dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta w zakresie
niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.- otoczenie szczególną
opieką ciężko chorych, nieprzytomnych i unieruchomionych, - aktywizowanie
pacjentów do współudziału w procesie terapeutycznym (m.in. poprzez informowanie o
celowości wykonania zabiegów pielęgnacyjno-diagnostyczno-leczniczych oraz sposobu
postępowania i zachowania się w trakcie leczenia), - zapewnienie troskliwej opieki i
należytego szacunku chorym umierającym;
2) współpraca i udzielanie pomocy pielęgniarce w wykonywaniu czynności higienicznopielęgnacyjnych (utrzymanie czystości ciała, bielizny osobistej i pościelowej,
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zapobiegających powstawaniu odleżyn,
odparzeń, przykurczów, miejscowych odczynów zapalnych, udzielanie pomocy w
zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych);
3) współudział w podawaniu posiłków, karmienie ciężko chorych;
4) współpraca z pielęgniarką i wykonywanie zleceń lekarskich (dotyczących: asystowania
do badań diagnostycznych/konsultacji, asystowania przy zmianie opatrunku,
opatrywania drobnych ran, tamowania krwawień, pobierania materiałów do badań
analitycznych oraz przygotowania chorych do zabiegów diagnostycznych i leczniczych,
wykonywania badania EKG, cewnikowania pęcherza moczowego, podawania leków,
wykonywania kaniulacji żył obwodowych);
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5) podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowooddechowej (w tym: przywracanie drożności dróg oddechowych, odsysanie dróg
oddechowych, prowadzenie tlenoterapii czynnej, wspomaganego oddechu lub sztucznej
wentylacji płuc, wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej);
6) wykonywanie innych świadczeń zdrowotnych wynikających z ustalonego postępowania
leczniczego (w tym: udzielanie chorym pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego
zagrożenia życia - do momentu przybycia lekarza, zapewnienie bezpieczeństwa chorym
przebywającym w Oddziale [m.in. poprzez: bezzwłoczne zgłoszenie się na wezwanie
chorego, wykonywanie systematycznych i częstych obchodów sal chorych, stałe
przebywanie w obrębie powierzonego odcinka pracy oraz zapewnienie opieki chorym w
czasie odwiedzin]);
7) natychmiastowe powiadamianie lekarza i pielęgniarki oddziałowej (starszej pielęgniarki)
w przypadku: nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta lub jego śmierci,
niemożności wykonania zleceń lub powierzonych do wykonania zadań, niewłaściwej
reakcji chorego na podany lek (wykonywany zabieg, badanie diagnostyczne),
podejrzenia o chorobę zakaźną;
8) czynne uczestnictwo w obchodach lekarskich oraz przekazywanie własnych obserwacji i
spostrzeżeń dotyczących stanu zdrowia i zachowania pacjenta;
9) transportowanie chorych na inne Oddziały i do pracowni diagnostycznych
i zabiegowych;
10) pomoc przy noszeniu chorych i zmianie pozycji oraz unieruchomieniu pacjenta;
11) transport materiału biologicznego do pracowni diagnostycznych oraz odbiór wyników;
12) przestrzeganie praw pacjenta;
13) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym
zakresem, a zaleconych przez Pielęgniarkę Oddziałową (bądź Starszą
Pielęgniarkę/Pielęgniarkę Specjalistkę), Koordynatora Oddziału (bądź Starszego
Asystenta) lub lekarza dyżurnego.
16. Zakres czynności pracownika na stanowisku opiekuna medycznego zawiera zadania:
1) pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w czynnościach związanych z utrzymaniem
higieny osobistej;
2) wykonywanie zabiegów higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych;
3) zmiana pozycji ułożenia pacjenta leżącego;
4) karmienie pacjentów;
5) pomiar parametrów fizjologicznych (RR, tętno, temperatura ciała), masy ciała i wzrostu
pacjenta oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji medycznej;
6) podanie, zbieranie i opróżnianie podsuwaczy, kaczek, worków z moczem;
7) prowadzenie bilansu wodnego;
8) zakładanie i wymiana worka stomijnego;
9) pomoc w przygotowywaniu chorych do badań i zabiegów;
10) asystowanie pacjentowi podczas konsultacji, badań diagnostycznych;
11) transportowanie chorych na badania, konsultacje;
12) pomoc w rehabilitacji pacjenta (nacieranie i oklepywanie pleców, wykonywanie ćwiczeń
oddechowych, wykonywanie ćwiczeń biernych kończyn górnych i dolnych);
13) transport materiału biologicznego do pracowni diagnostycznych oraz odbiór wyników;
14) przestrzeganie praw pacjenta;
15) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym
zakresem, a zaleconych przez Pielęgniarkę Oddziałową (bądź Starszą
Pielęgniarkę/Pielęgniarkę Specjalistkę), Koordynatora Oddziału (bądź Starszego
Asystenta) lub lekarza dyżurnego.
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§ 39
1. Ponadto w Szpitalu zatrudniane są osoby na stanowiskach specyficznych dla danego Oddziału.
2. Zadania Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej/Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
realizowane są również przez osoby zatrudnione na następujących stanowiskach:
1) Położna Oddziałowa/Zastępca Położnej Oddziałowej;
2) Starsza Położna/Położna Specjalistka/Położna.
3. Do zakresu zadań pracownika na stanowisku Położnej Oddziałowej/Zastępcy Położnej
Oddziałowej należy:
1) organizowanie pracy podległego personelu pod względem całodobowego zapewnienia opieki
pacjentom – chorym, kobietom/noworodkom w opiece okołoporodowej, a zwłaszcza przez:
a) planowanie właściwego rozmieszczenia i wykorzystania personelu (grafiki, urlopy,
zastępstwa itp.),
b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczących leczenia i pielęgnacji
pacjentów, pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego (raporty
pielęgniarskie/położnych, przekazywanie zleceń);
2) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego w zakresie:
a) zapewnienia pacjentom odpowiednich warunków bytowych w Izbie Przyjęć/Oddziale
(np.: bielizna, wykonywanie badań diagnostycznych),
b) zaopatrzenia Izby Przyjęć/Oddziału w niezbędny sprzęt, leki i materiały,
c) utrzymywania w komplecie i gotowości do użycia aparatury;
3) zapewnienie właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej/położnych, w szczególności przez:
a) stwarzanie warunków prawidłowej adaptacji pacjentów do pobytu w Szpitalu,
b) dobór właściwych metod postępowania pielęgnacyjnego/położniczego w oparciu o
znajomość stanu zdrowia pacjenta,
c) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zabiegów leczniczopielęgnacyjnych i higienicznych z uwzględnieniem zasad aseptyki,
d) zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz roztoczenie szczególnie troskliwej opieki
nad pacjentami - ciężko chorymi i umierającymi, kobietą i płodem oraz noworodkiem w
sytuacji porodu przebiegającego z objawami patologicznymi, poronienia, martwego
urodzenia dziecka, śmierci noworodka po urodzeniu;
4) nadzorowanie wykonania zadań w zakresie sprawowanej opieki pielęgniarskiej/położniczej
przez:
a) bieżącą kontrolę wykonywanych zadań przez podległy personel,
b) okresowe kontrole pracy pielęgniarek/położnych odcinkowych i personelu pomocniczego
na dyżurach popołudniowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy,
c) bieżący nadzór nad właściwym dokumentowaniem działalności pielęgniarskiej/
położnych;
5) doskonalenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu, a zwłaszcza przez:
a) prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie ustalenia i właściwego doboru metod
postępowania pielęgnacyjnego/położniczego,
b) właściwą realizację programu adaptacji zawodowej pracowników,
c) organizowanie szkoleń wewnątrzoddziałowych zgodnie z potrzebami Oddziału oraz
zainteresowaniami personelu,
d) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym
zakresem, a zleconych przez przełożonego.
4. Zakres czynności pracownika na stanowisku Starszej Położnej/Specjalistki Położnej, Położnej
zawiera odpowiednio zadania określone w § 38 ust. 7, w tym zadania diagnostyczne, lecznicze
i opiekuńcze w opiece okołoporodowej, w szczególności:
1) przyjmowanie kobiet w okresie okołoporodowym na Oddział Położniczo-Ginekologiczny –
w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej/w stanie nagłym – bezpośrednio ze Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego – na podstawie decyzji lekarza przyjmującego (kobiet w ciąży,
rodzących i w okresie połogu, w tym kobiet po porodzie/poronieniu w warunkach
pozaszpitalnych, wraz z noworodkami) – na odpowiedni ze względu na rozpoznanie odcinek
Oddziału,
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2) sprawowanie opieki nad kobietą w ciąży/płodem przed porodem w przydzielonym do pracy
odcinku oddziału, w tym omówienie zagadnień związanych z porodem/połogiem, w
szczególności możliwości zastosowania technik porodu, wyboru pozycji podczas porodu,
środków łagodzenia bólu porodowego, procedur medycznych wymagających uprzedniej zgody
kobiety /jej przedstawiciela ustawowego;
3) sprawowanie opieki nad kobietą w okresie porodu/płodem/noworodkiem, monitorowanie
przebiegu postępu porodu, asystowanie lekarzowi położnikowi przy porodzie po objęciu przez
niego opieki – na przydzielonym stanowisku (sala porodowa);
4) przekazanie opieki pielęgnacyjnej nad kobietą po porodzie/noworodkiem położnej/pielęgniarce
wykonującej pracę na odcinku pielęgnacyjnym Oddziału (Położniczo-Ginekologicznego/
Neonatologicznego) - właściwym ze względu na dalsze miejsce pobytu kobiety/noworodka;
5) współpraca z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego, sprawującymi opiekę nad
kobietą w ciąży/rodzącą/w okresie połogu i płodem oraz noworodkiem (lekarzem Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego/lekarzem i pielęgniarką Oddziału Neonatologicznego/lekarzem
i pielęgniarką Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/innymi specjalistami
w uzasadnionych medycznie przypadkach);
6) prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie udzielonych przez siebie świadczeń
zdrowotnych (prowadzonej w opiece okołoporodowej); dostęp do pozostałej dokumentacji
medycznej w zakresie niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych przez siebie;
7) udzielenie pierwszej pomocy medycznej/wykonywanie zabiegów resuscytacyjnych;
8) utrzymanie w ciągłej gotowości do pracy sali porodowej/sali zabiegowej/sali zabiegowooperacyjnej - cięć cesarskich (sprzęt i aparatura medyczna, leki, itp.);
9) edukacja związana z okresem okołoporodowym;
10) sprawowanie szczególnie troskliwej opieki nad pacjentami - ciężko chorymi i umierającymi,
kobietą i płodem oraz noworodkiem w sytuacji porodu przebiegającego z objawami
patologicznymi, poronienia, martwego urodzenia dziecka, śmierci noworodka po urodzeniu;
11) umożliwienie kobiecie korzystania ze wsparcia osoby bliskiej/ psychologicznego/duchownego zgodnie z jej wolą; udzielenie wsparcia kobiecie/osobie bliskiej.

§ 39a
1. W komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz nad
noworodkiem stosowane są standardy opieki okołoporodowej określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki
okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756).
2. Działalność komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, raz w roku jest analizowana
w oparciu o ustalone dla nich wskaźniki opieki okołoporodowej, w szczególności wskaźniki
struktury urodzeń, liczby interwencji medycznych w przebiegu porodów, tj. amniotomii, indukcji
porodów, stymulacji czynności skurczowej, podawania opioidów, nacięć krocza, cięć cesarskich,
częstotliwości występowania wad wrodzonych, współczynnika zgonów oraz sposobu żywienia
noworodków.
3. Analizy działalności, o której mowa w ust. 2, dokonuje Koordynator/Kierownik komórki
organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, w formie raportu przedstawianego Dyrektorowi
podmiotu leczniczego.
4. Przy ustalaniu wskaźników opieki okołoporodowej oraz ich monitorowaniu, Dyrektor podmiotu
leczniczego kieruje się w szczególności ograniczaniem interwencji medycznych, o których mowa
w ust. 2, oraz oceną satysfakcji kobiet objętych opieką.

Izba Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)
§ 40
1. Izba Przyjęć jest komórką organizacyjną Szpitala. Do zadań Izby Przyjęć należy:
1) przyjmowanie do Szpitala, na leczenie stacjonarne - szpitalne lub w opiece paliatywnej,
chorych zakwalifikowanych do takiego leczenia - w trybie planowym lub nagłym, według
opracowanych procedur;
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2) udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia
szpitalnego lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie;
3) zabezpieczenie odzieży i rzeczy wartościowych pacjenta;
4) transport pacjentów na Oddziały, Blok Operacyjny, do pracowni diagnostycznych
i zabiegowych;
5) prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;
6) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w oparciu o niniejszy
Regulamin.
2. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest komórką organizacyjną Szpitala. Do zadań Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce, niezbędnej
pomocy lekarskiej oraz podjęciu leczenia w zakresie koniecznym dla stabilizacji funkcji
życiowych osób, które uległy nagłemu zachorowaniu, zatruciu bądź urazowi i zostały
przywiezione przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłosiły się samodzielnie;
2) udzielanie pomocy ofiarom zdarzeń masowych i katastrof;
3) nadzór merytoryczny i analiza funkcjonowania Systemu Zintegrowanego Ratownictwa
Medycznego w rejonie operacyjnym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
4) edukacja i promocja zdrowia w zakresie ratownictwa i medycyny ratunkowej;
5) prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną;
6) współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w oparciu o Regulamin.
3. Zadania Izby Przyjęć, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego realizowane są w szczególności
przez pracowników na następujących stanowiskach pracy:
1) Koordynator/Zastępca Koordynatora;
2) Asystent Lekarz, Starszy Asystent Lekarz;
3) Pielęgniarka Oddziałowa;
4) Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej;
5) Starsza Pielęgniarka;
6) Pielęgniarka;
7) (skreślony);
8) Ratownik Medyczny;
9) Sekretarka Medyczna;
10) Salowa.
4. Zakres czynności pracownika na stanowisku Koordynatora/Zastępcy Koordynatora zawiera
następujące zadania:
W zakresie organizacji Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
1) ustalenie organizacji pracy oraz podział czynności w zakresie zadań Izby Przyjęć
i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, określonych w niniejszym Regulaminie,
a dotyczących:
a) czynności związanych z przyjęciem chorych do leczenia stacjonarnego,
b) udzielania doraźnej pomocy ambulatoryjnej,
c) rejestracji pacjentów;
2) ustalenie w uzgodnieniu z Koordynatorami Oddziałów zasad kierowania lekarzy do
pełnienia dyżurów w Izbie Przyjęć i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w celu
zapewnienia całodobowego ich funkcjonowania;
3) ustalanie grafiku dyżurów;
4) ustalenie zakresu czynności lekarza dyżurnego;
5) zapewnienie warunków do utrzymania przez personel stałej łączności z dyspozytorem
i jednostkami Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i innymi szpitalami
w województwie;
6) nadzór oraz kontrola prawidłowości prowadzonej w Izbie Przyjęć i Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym dokumentacji medycznej, związanej z przyjęciem chorego do leczenia
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stacjonarnego oraz z działalnością ambulatoryjną, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
7) kontrola wykonania innych czynności kancelaryjnych niezbędnych przy przyjmowaniu
chorych;
8) nadzór nad wprowadzaniem informacji medycznych do ogólnoszpitalnej sieci
informatycznej;
9) nadzór nad gospodarką lekami, środkami odurzającymi i artykułami sanitarnymi,
a w szczególności:
a) stała kontrola zużycia leków i artykułów sanitarnych,
b) nadzór nad prawidłowym stosowaniem i podawaniem pacjentom leków i środków
odurzających,
c) nadzór nad sporządzaniem remanentów apteczki oddziałowej Izby Przyjęć
i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
d) bieżąca kontrola środków odurzających w zakresie ich właściwego zabezpieczenia,
przechowywania, ordynacji i ewidencji;
10) kontrola utrzymania w należytym stanie inwentarza Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego oraz nadzór nad prowadzeniem księgi inwentarzowej;
11) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu inwentarza;
12) wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia w materiały niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
13) opracowywanie i przygotowywanie materiałów wyjściowych do przeprowadzenia
procedury zamówień publicznych na zrealizowanie wnioskowanego zaopatrzenia;
14) racjonalne wykorzystanie dysponowanego majątku oraz przydzielonych Izbie Przyjęć
i Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu środków rzeczowych, finansowych
i dokumentów;
15) realizowanie zadań i obowiązków z problematyki obronnej, obronno-gospodarczej
i obrony cywilnej zgodnie z unormowaniami wewnętrznymi;
16) nadzór oraz koordynacja prawidłowego toku pracy Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego;
17) (skreślony)
18) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań z działalności Izby Przyjęć
i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz bieżące sygnalizowanie problemów
wymagających rozwiązania;
19) udział w naradach lekarskich oraz posiedzeniach naukowych organizowanych
w podmiocie leczniczym;
20) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową nie
objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez bezpośredniego przełożonego;
Obowiązki w stosunku do podległego personelu
21) wydawanie poleceń podległemu personelowi w zakresie przydzielonych mu zadań
służbowych;
22) udzielanie wskazówek i wytycznych podległemu personelowi co do sposobu wykonania
przydzielonych mu zadań;
23) nadzór nad terminowym wykonaniem wszystkich niezbędnych zabiegów i badań
pomocniczych zleconych pacjentom;
24) czuwanie nad przestrzeganiem przez podległy personel Izby Przyjęć i Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego praw pacjenta;
25) dbanie o dyscyplinę pracy, zwłaszcza w zakresie właściwego poziomu opieki lekarskopielęgniarskiej nad pacjentami;
26) nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel reżimu sanitarnego, zasad bhp oraz
przepisów przeciwpożarowych;
Obowiązki w zakresie szkoleń
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27) planowanie potrzeb szkoleniowych podległego personelu w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia ogólnego oraz szkoleń bhp
i p/pożarowych;
28) organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych;
Obowiązki w zakresie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
29) ścisła współpraca z Koordynatorami/Kierownikami poszczególnych jednostek i komórek
organizacyjnych podmiotu leczniczego, w tym z Centralnym Laboratorium
Analitycznym, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Blokiem Operacyjnym, Apteką
Szpitalną, w szczególności w zakresie:
a) przyjęć pacjentów do leczenia stacjonarnego,
b) potrzeby wykonania badań diagnostycznych,
c) potrzeby wykonania zabiegów operacyjnych,
d) zapotrzebowania leków i materiałów medycznych,
e) nadzoru nad zbieraniem i udzielaniem informacji dotyczących wolnych miejsc
w poszczególnych Oddziałach;
30) współpraca z Naczelna Pielęgniarką w zakresie zapewnienia właściwej organizacji
i realizacji świadczeń pielęgniarskich i innego średniego i niższego personelu
medycznego w Izbie Przyjęć/SOR, oraz z Koordynatorami Oddziałów w zakresie
zapewnienia obsady lekarskiej do pełnienia dyżurów w SOR;
31) współpraca z Działem Informatyki w celu wprowadzenia i doskonalenia systemu
informatycznego;
32) ścisła współpraca z Działem Naprawy i Konserwacji Urządzeń Medycznych w zakresie
przeglądów, napraw, konserwacji i uzupełniania aparatury medycznej;
33) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego w zakresie
działania Izby Przyjęć i SOR.
5. Zakres czynności pracownika na stanowisku Starszego Asystenta Lekarza, Asystenta Lekarza
zawiera następujące zadania:
1) sprawowanie opieki nad chorymi;
2) wykonywanie obowiązków ustalonych przez Kierownika;
3) wydawanie personelowi pielęgniarskiemu poleceń dotyczących pielęgnowania
chorych oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez personel praw pacjenta;
4) obecność przy badaniu sekcyjnym zwłok chorych, którzy pozostawali pod jego opieką,
zmarłych w Izbie Przyjęć/SOR;
5) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach
niezależnie od miejsca tego wypadku;
6) zawiadamianie Koordynatora (bądź Starszego Asystenta) o wszelkich ważniejszych
wydarzeniach w Izbie Przyjęć i SOR oraz wykroczeniach popełnionych zarówno przez
personel, jak i chorych, a także o wydanych przez siebie zarządzeniach;
7) czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych przepisów porządkowych;
8) osobiste dopilnowanie wykonania zarządzeń wydanych przez Koordynatora (bądź
Starszego Asystenta) w razie ujawnienia w Izbie Przyjęć/SOR choroby zakaźnej;
9) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z procedurą oraz wprowadzanie danych
do ogólnoszpitalnej sieci informatycznej;
10) pełnienie dyżurów według ustalonego rozkładu;
11) udział w naradach lekarskich oraz posiedzeniach naukowych organizowanych
w podmiocie leczniczym;
12) prowadzanie szkolenia i doszkalania personelu średniego w zakresie zleconym przez
Koordynatora;
13) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową,
nie objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez Koordynatora.
6. Zakres czynności pracownika na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej/Zastępcy Pielęgniarki
Oddziałowej zawiera następujące zadania:
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1) organizowanie pracy podległego personelu pod względem całodobowego zapewnienia
opieki nad pacjentami zgłaszającymi się do Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, a zwłaszcza przez:
a) planowanie właściwego rozmieszczenia i wykorzystania personelu (grafiki,
urlopy, zastępstwa itp.),
b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczących leczenia i pielęgnacji
chorych, pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego (raporty
pielęgniarskie, przekazywanie zleceń);
2) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego
w zakresie:
a) zapewnienia pacjentom odpowiednich warunków bytowych w Izbie Przyjęć
i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (np.: bielizna, wykonywanie badań
diagnostycznych),
b) zaopatrzenia Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny
sprzęt, leki i materiały,
c) utrzymywania w komplecie i gotowości do użycia aparatury;
3) zapewnienie właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej, w szczególności przez:
a) stwarzanie warunków prawidłowej adaptacji pacjentów do pobytu w Szpitalu,
w Oddziale,
b) dobór właściwych metod postępowania pielęgnacyjnego w oparciu o znajomość
stanu zdrowia pacjenta,
c) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zabiegów leczniczopielęgnacyjnych i higienicznych z uwzględnieniem zasad aseptyki,
d) zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz roztoczenie szczególnie troskliwej
opieki nad ciężko chorymi i umierającymi;
4) nadzorowanie wykonania zadań w zakresie sprawowanej opieki pielęgniarskiej przez:
a) bieżącą kontrolę wykonywanych zadań przez podległy personel,
b) okresowe kontrole pracy pielęgniarek odcinkowych i personelu pomocniczego
na dyżurach popołudniowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy,
c) bieżący nadzór nad właściwym dokumentowaniem działalności pielęgniarskiej;
5) doskonalenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu, a zwłaszcza przez:
a) prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie ustalenia i właściwego doboru
metod postępowania pielęgnacyjnego,
b) właściwą realizację programu adaptacji zawodowej pracowników,
c) organizowanie szkoleń wewnątrzoddziałowych zgodnie z potrzebami Izby Przyjęć
i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zainteresowaniami personelu;
6) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym
zakresem, a zleconych przez przełożonego.
7. Zakres czynności pracownika na stanowisku Starszej Pielęgniarki/Pielęgniarki Specjalistki,
Pielęgniarki zawiera następujące zadania:
1) realizacja zadań dotyczących przyjęcia pacjenta zgodnie z procedurą obowiązującą
w Izbie Przyjęć i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;
2) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji pielęgniarskiej dyżurującego zespołu;
3) dokonywanie wstępnej oceny stanu zdrowia pacjenta;
4) udzielanie pierwszej pomocy pacjentom w stanach zagrożenia życia;
5) dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych oraz wykonywanie
zleceń lekarskich;
6) pobieranie materiałów do badań diagnostycznych i laboratoryjnych;
7) edukowanie pacjenta oraz rodziny w zakresie oświaty zdrowotnej i opieki
pielęgnacyjnej chorego;
8) przestrzeganie praw pacjenta oraz zasad etyki pielęgniarskiej;
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9) przyjmowanie rzeczy wartościowych pacjenta (skierowanego do hospitalizacji) do
depozytu zgodnie z obowiązującą procedurą;
10) przeprowadzanie dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego;
11) utrzymywanie stanowisk pracy w czystości i porządku;
12) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującą procedurą;
13) stałe podnoszenie swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych
i zewnętrznych oraz samokształcenie;
14) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym
zakresem, a zaleconych przez bezpośredniego przełożonego.
8. (skreślony).
9. Zakres czynności Ratownika Medycznego zawiera zadania:
1) wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrożenia życia
i zdrowia, w warunkach katastrof, awarii i wypadków;
2) prowadzenie systematycznej, ciągłej obserwacji chorego;
3) przekazanie spostrzeżeń z obserwacji pielęgniarce dyżurnej;
4) współpraca i udzielanie pomocy pielęgniarce w wykonywaniu czynności higienicznopielęgnacyjnych;
5) natychmiastowe poinformowanie dyżurnej pielęgniarki o przypadkach nagłego
pogorszenia się stanu zdrowia chorego lub zgonu;
6) transport chorych na inne Oddziały;
7) czuwanie nad bezpieczeństwem chorych;
8) pomoc przy przenoszeniu chorych;
9) transport materiału do badań diagnostycznych i laboratoryjnych;
10) sygnalizowanie pielęgniarce dyżurnej problemów zgłaszanych przez pacjentów;
11) przestrzeganie i stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki w medycznych czynnościach
ratunkowych;
12) przeprowadzanie wywiadu chorobowego i środowiskowego w stanach nagłych;
13) pełnienie ratowniczego nadzoru medycznego nad poszkodowanymi i chorymi.
10. Zakres czynności pracownika na stanowisku Sekretarki Medycznej zawiera zadania:
1) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) dbałość o kompleksowość i prawidłowość prowadzonej dokumentacji medycznej;
3) dokonywanie rejestracji pacjentów zgłaszających się do Izby Przyjęć i SOR;
wprowadzanie odpowiednich danych w tym zakresie do ogólnoszpitalnego systemu
informatycznego;
4) sporządzanie obowiązującej dokumentacji statystycznej oraz sprawozdań dotyczących
działalności Izby Przyjęć i SOR;
5) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych
niniejszym zakresem, a zaleconych przez bezpośredniego przełożonego.
11. Zakres czynności pracownika na stanowisku Salowej zawiera zadania:
1) nadzór nad magazynem Izby Przyjęć i SOR;
2) zdawanie do pralni bielizny brudnej, odbiór, przechowywanie i dystrybucja bielizny
czystej;
3) prowadzenie dokumentacji niezbędnej w obrocie bielizną, okresowa inwentaryzacja
bielizny;
4) przygotowanie, oraz przekazanie i odbiór wyposażenia łóżek do/z komory
dezynfekcyjnej; przygotowywanie łóżek dla nowo przyjętych pacjentów;
5) transport materiału biologicznego do laboratorium oraz odbiór wyników;
6) transport sprzętu i materiałów z/do magazynów;
7) nadzór nad wyposażeniem, bieżące sprawdzanie stanu inwentarzowego,
przeprowadzanie okresowej kontroli stanu ilościowego wyposażenia Izby Przyjęć
i SOR (bielizna, sprzęt);
8) przekazanie i odbiór rzeczy osobistych pacjenta do/z depozytu szpitalnego;
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9) przekazywanie do apteki opakowań szklanych;
10) pomoc w transportowaniu pacjentów do pracowni diagnostycznych, na konsultacje;
11) pomoc przy zakładaniu pacjentom opatrunku gipsowego, zapewnienie środków
i sprzętu do realizacji zadań gipsowni;
12) podanie, zbieranie i opróżnianie podsuwaczy i kaczek, worków z moczem;
13) zgłaszanie Pielęgniarce Oddziałowej usterek w wyposażeniu;
14) przygotowanie bielizny do kasacji, udział w kasacjach i inwentaryzacjach;
15) wydawanie i wymiana odzieży ochronnej pracownikom Izby Przyjęć i SOR;
16) gospodarowanie środkami czystościowymi;
17) przygotowanie sal do sprzątania po wypisach pacjentów;
18) zastępowanie salowych na innych Oddziałach w czasie ich nieobecności;
19) współpraca z pracownikami firmy świadczącej usługi sprzątania – zgodnie z umową
zawartą pomiędzy podmiotem leczniczym a tą firmą.
Blok Operacyjny
§ 41
1. Blok Operacyjny jest komórką organizacyjną Szpitala. Jest utrzymywany w stałej
gotowości udzielania świadczeń z zakresu pogotowia operacyjnego, w taki sposób aby
można było niezwłocznie wykonać zabieg operacyjny, gdy zajdzie taka potrzeba.
2. Zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu, umieszczonego na
tablicy z podaniem danych osobowych pacjenta, Oddziału, na którym pacjent jest leczony
i przygotowywany do zabiegu, rozpoznania, rodzaju znieczulenia i składu personelu
operacyjnego.
3. Po zakończeniu operacji pacjent podlega wybudzeniu i opiece właściwego zespołu
lekarsko – pielęgniarskiego.
4. Personel medyczny zachowuje tajemnicę wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
operacji.
5. Na Bloku Operacyjnym prowadzona jest dokumentacja wykonywanych zabiegów i operacji
oraz zużytych materiałów, w tym opis zabiegu lub operacji oraz okołooperacyjna karta
kontrolna, która zawiera informacje o wykonaniu niezbędnych czynności
okołooperacyjnych w sali operacyjnej. Opis zabiegu lub operacji sporządza operator.
Wpisy w okołooperacyjnej karcie kontrolnej są dokonywane przez koordynatora karty –
anestezjologa, na podstawie informacji udzielanych przez członków zespołu operacyjnego,
zgodnie z zakresem ich zadań podczas operacji.
6. Lekarz operujący ma obowiązek osobiście zbadać pacjenta i zapoznać się z wymaganą
dokumentacją pacjenta przed rozpoczęciem operacji.
7. Zadania Bloku Operacyjnego realizowane są przez osoby zatrudnione na następujących
stanowiskach:
1) Kierownik;
2) Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca;
3) (skreślony);
4) Pielęgniarka/Położna instrumentariuszka;
5) Pielęgniarka;
6) Salowa/Sekretarka Medyczna;
7) Noszowy;
8) Operator Ciśnieniowych Sterylizatorów Gazowych i Parowych.
8. Do zakresu zadań pracownika na stanowisku Kierownika Bloku Operacyjnego należy:
1) przygotowywanie i udostępnianie sal operacyjnych zespołom anestezjologicznym
(lekarz anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna) oraz zespołom operatorów
(lekarze specjalności zabiegowych) w celu przeprowadzenia zabiegów operacyjnych;
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2) udostępnianie wyposażenia sal operacyjnych, sprzęt ruchomy oraz wszystkie pozostałe
środki i narzędzia zespołom anestezjologicznym i zespołom operatorów, niezbędne do
przeprowadzania zabiegów operacyjnych;
3) nadzorowanie pracy podległego personelu, a w szczególności pielęgniarki –
instrumentariuszki oddelegowuje do pracy na salach operacyjnych w celu
instrumentowania czynnego oraz biernego;
4) ustalanie kolejności oraz harmonogramu zabiegów operacyjnych zgłaszanych przez
lekarzy operatorów poszczególnych Oddziałów zabiegowych oraz udostępnianie planu
zabiegów operacyjnych zespołom anestezjologicznym oraz zespołom operatorów;
5) w planie zabiegów operacyjnych przydzielanie dla każdego zgłaszanego zabiegu
odpowiedniej sali operacyjnej, ustalanie kolejności oraz przewidywanej godziny
rozpoczęcia pierwszego zabiegu na poszczególnych salach operacyjnych oraz
zatwierdzanie i udostępnianie ustalonego planu zespołom anestezjologów i operatorów,
którzy zobowiązani są do jego ścisłego przestrzegania;
6) kierownik Bloku Operacyjnego ma możliwość dokonywania zmian w planie zabiegów
operacyjnych w zależności od wymogów i sytuacji oraz posiada uprawnienia do
wprowadzenia zgłoszonych przez lekarzy zabiegowych tzw. zabiegów ostrych, nawet
kosztem zatwierdzonego wcześniej planu zabiegów operacyjnych;
7) nadzór nad pracą Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej oraz pracą Sekretarki
Medycznej – formułuje cele i koordynuje ich wykonanie;
8) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowo - kosztowej Bloku Operacyjnego;
9) wykonywanie innych poleceń związanych bezpośrednio z pracą zawodową, nie
objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez przełożonego.
9. Do zakresu obowiązków na stanowisku Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej należy:
1) organizowanie, kontrolowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu pod
względem zapewnienia całodobowej opieki nad operowanym pacjentem, zwłaszcza
poprzez:
a) planowanie właściwego rozmieszczania i wykorzystania personelu (grafiki, urlopy,
zastępstwa itp.),
b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczącej operowania pacjentów
pomiędzy wszystkimi pracownikami Bloku (raporty pielęgniarskie i przekazywanie
zleceń),
c) bieżącą kontrolę wykonywanych zadań przez podległy personel,
d) bieżący nadzór nad właściwym udokumentowaniem działalności pielęgniarskiej;
2) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego
w zakresie:
a) zapewnienia pacjentom właściwych warunków w Bloku,
b) zaopatrzenie Bloku w niezbędny sprzęt, leki i materiały,
c) utrzymanie w komplecie i gotowości do użycia aparatury;
3) nadzór nad utrzymaniem pomieszczeń Bloku Operacyjnego we wzorowej czystości
i porządku oraz nad przestrzeganiem wymogów sanitarno-epidemiologicznych przez
podległy personel;
4) nadzór nad przygotowaniem przez podległy personel pielęgniarski materiałów,
narzędzi i innych przedmiotów potrzebnych do wykonywania zabiegów operacyjnych;
5) czuwanie i kontrola nad właściwym przechowywaniem instrumentarium oraz jałowego
materiału operacyjnego;
6) dbanie o należyte zaopatrzenie sal operacyjnych w sprzęt i leki, materiały operacyjne
oraz należytą konserwację sprzętu:
a) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego,
b) zgłaszanie wszelkich usterek i awarii sprzętu przełożonemu;
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7) przechowywanie dokumentacji wykonywanych zabiegów oraz prowadzenie ewidencji
leków i materiałów opatrunkowych (prowadzenie apteczki Bloku – stałe jej
uzupełnianie oraz należyte uzupełniane leków);
8) instrumentowanie w miarę potrzeby przy operacjach;
9) utrzymywanie sal operacyjnych w stanie stałego pogotowia operacyjnego w zakresie
zaopatrzenia w sprzęt, leki i materiały operacyjne;
10) doskonalenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu, zwłaszcza przez:
a) prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie ustalenia i właściwego doboru metod
postępowania pielęgnacyjnego,
b) organizowanie szkoleń wewnątrzoddziałowych zgodnie z potrzebami Bloku oraz
zainteresowaniami personelu;
11) stałe usprawnianie i doskonalenie organizacji pracy oraz metod kierowania zespołem
instrumentariuszek i niższego personelu;
12) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową, nie
objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez przełożonego.
10. (skreślony)
11. Do zakresu obowiązków na stanowisku Pielęgniarki Instrumentariuszki/Pielęgniarki/
Położnej należy:
1) praca w systemie ustalonym wg planu (grafiku);
2) organizowanie i kontrolowanie pracy pod względem zapewnienia całodobowej opieki
nad operowanym pacjentem, a zwłaszcza przez:
a) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczącej operowanego pacjenta
pomiędzy wszystkimi pracownikami Bloku (raporty pielęgniarskie i przekazywanie
zleceń),
b) bieżącą kontrolę wykonywanych zadań przez personel pomocniczy,
c) bieżące i rzetelne prowadzenie dokumentacji działalności pielęgniarskiej;
3) współpraca z całym personelem Bloku Operacyjnego w zakresie:
a) zapewnienia pacjentom właściwych warunków na Bloku Operacyjnym,
b) bieżące uzupełnianie leków, materiałów niezbędnych do zabiegów operacyjnych
w salach operacyjnych,
c) utrzymanie w komplecie i gotowości aparatury medycznej,
d) dbałość o utrzymanie we wzorowej czystości i porządku pomieszczeń Bloku oraz
przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych;
4) przygotowanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów potrzebnych do wykonywania
zabiegów operacyjnych;
5) czuwanie i kontrola nad właściwym przechowywaniem instrumentarium oraz jałowego
materiału operacyjnego. zgłaszanie wszelkich usterek i awarii sprzętu Pielęgniarce
Koordynującej i Nadzorującej Bloku Operacyjnego;
6) prowadzenie pełnej dokumentacji wykonywanych zabiegów (protokół pooperacyjny,
raport pielęgniarski);
7) doskonalenie kwalifikacji zawodowych zwłaszcza przez:
a) uczestnictwo w bieżących instruktażach w zakresie metod postępowania operacyjnopielęgnacyjnego,
b) uczestnictwo w szkoleniach wewnątrzoddziałowych;
8) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową, nie
objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez przełożonego.
12. Do zakresu czynności Salowej /Sekretarki Medycznej należy:
1) przygotowanie do transportu brudnej bielizny, zdawanie brudnej bielizny do Działu
Pralni i Dezynfekcji, pobieranie czystej bielizny;
2) przegląd i segregacja bielizny do kasacji;
3) prowadzenie podręcznego magazynu oraz utrzymanie go w należytym stanie sanitarnoporządkowym;
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4) prowadzenie kartotek inwentarzowych Bloku, pod nadzorem Pielęgniarki
Koordynującej i Nadzorującej;
5) powiadomienie Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej o wszelkich zauważonych
brakach w inwentarzu (lub zniszczeniach);
6) okresowe sprawdzanie inwentarza ze stanem faktycznym;
7) zdawanie zużytej bielizny do kasacji (zgodnie z harmonogramem kasacji);
8) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej i statystycznej Bloku Operacyjnego
(procedur) pod nadzorem Kierownika;
9) prowadzenie dokumentacji korespondencyjnej Bloku
– sporządzanie planów
operacyjnych i przekazywanie ich na Oddziały, zapotrzebowań oraz pism według
potrzeb;
10) wydawanie wycinków materiału tkankowego do pracowni histopatologicznej.
13. Do zakresu czynności Noszowego należy:
1) transport chorych na sale operacyjne, w tym:
a) odbiór chorego przed zabiegiem od fachowego pracownika Oddziału,
b) właściwe ułożenie chorego na stole operacyjnym,
c) ustawienie oświetlenia pola operacyjnego;
2) transport chorego z sali operacyjnej do śluzy, wraz z pielęgniarką anestezjologiczną,
i przekazanie chorego fachowemu pracownikowi Oddziału;
3) pomoc przy zakładaniu opatrunku gipsowego na sali operacyjnej.
14. Do zakresu czynności Operatora Ciśnieniowych Sterylizatorów Gazowych i Parowych
należy zapewnienie odpowiedniej ilości sterylnego sprzętu, narzędzi i materiału
opatrunkowego na bloku operacyjnym, w tym:
1) przygotowanie pełnego asortymentu materiału opatrunkowego do Centralnej
Sterylizatorni;
2) przygotowanie materiału opatrunkowego (gaziki, setony, groszki, pakiety podstawowe,
bandaże, kompresy, prześcieradła ortopedyczne) do Centralnej Sterylizatorni;
3) prowadzenie bieżącej i końcowej dezynfekcji narzędzi i sprzętu dostarczanego
do Centralnej Sterylizatorni (narzędzia laparoskopowe, ortopedyczne);
4) dostarczanie zdezynfekowanego sprzętu i narzędzi do Centralnej Sterylizatorni;
5) odbiór z Centralnej Sterylizatorni sterylnych narzędzi i sprzętu potrzebnego
do kolejnych zabiegów;
6) bieżący przegląd i konserwacja narzędzi i sprzętu medycznego, zgłaszanie każdej
awarii, uszkodzeń narzędzi i sprzętu medycznego Pielęgniarce Koordynującej
i Nadzorującej;
7) ładowanie zgodnie z zasadami sterylizacji zestawów do sterylizatorów PS 50;
8) zgodnie z parametrami obsługa urządzeń sterylizujących i destylatora;
9) utrzymanie w należytej czystości aparatury sterylizującej oraz sprzętu pomocniczego;
10) osobisty nadzór nad pracą urządzeń sterylizujących;
11) prowadzenie kontroli działania urządzeń sterylizujących i destylatora – potwierdzenie
procesu sterylizacji (testy).
Pracownie diagnostyczne i zabiegowe
i inne komórki organizacyjne mające zastosowanie w opiece szpitalnej.
§ 42
1. Pracownie diagnostyczne i zabiegowe udzielają świadczeń z zakresu badań diagnostycznych,
w tym analityki medycznej, w celu rozpoznania stanu zdrowia, postawienia diagnozy
i ewentualnego dalszego leczenia, oraz wykonują zabiegi specjalistyczne.
2. Wskazane świadczenia udzielane są świadczeniobiorcy na podstawie skierowania lekarza.
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3. W zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej i badań ultrasonograficznych, jeśli nie ma
wymaganego skierowania lekarza, badanie może być wykonane na podstawie
indywidualnego zlecenia pacjenta.
4. Szczegółowy zakres udzielanych świadczeń, sposób przygotowania pacjenta do badań oraz
sposób pobierania, zabezpieczania, transportowania materiału biologicznego do badań
określają procedury poszczególnych pracowni.
5. Pracownie prowadzą również czynności administracyjne związane ze sposobem ich
funkcjonowania.
6. W podmiocie leczniczym funkcjonują:
1) Centralne Laboratorium Analityczne;
2) Zakład Mikrobiologii Lekarskiej;
3) Zakład Diagnostyki Obrazowej;
4) Zakład Anatomii Patologicznej;
5) Pracownia Elektrodiagnostyki (EKG);
5a) Pracownia Elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG),
5b)Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca;
6) Pracownia Echokardiograficzna;
6a) Pracownia Hemodynamiki;
7) Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej;
7a) Pracownia Bronchoskopii;
8) Bank Krwi z Pracownią Serologiczną.
Centralne Laboratorium Analityczne
§ 43
1. Centralne Laboratorium Analityczne (CLA) jest jednostką organizacyjną funkcjonującą
w wydzielonym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy. Jest
medycznym laboratorium diagnostycznym. Świadczy usługi we wszystkie dni tygodnia,
całodobowo. Jego strukturę tworzą:
1) Pracownia badań pilnych CITO,
2) Pracownia Biochemii,
3) Pracownia Imunnologii,
4) Pracownia Analityki Ogólnej,
5) Pracownia Równowagi Kwasowo-Zasadowej, Białek, Elektrolitów,
6) Pracownia Układu Krzepnięcia,
7) Pracownia Hematologii.
2. Do zadań CLA należy:
1) wykonywanie badań laboratoryjnych pacjentom podmiotu leczniczego, na podstawie
skierowania z właściwych komórek organizacyjnych, jak również badań na rzecz
innych
świadczeniobiorców
i
zleceniodawców
(na
podstawie
umów
cywilnoprawnych/zleceń);
2) prowadzenie kontroli jakości badań diagnostycznych;
3) wprowadzanie nowoczesnych urządzeń i sprzętu w zakresie badań diagnostycznych;
4) prowadzenie szkoleń i dokształcanie pracowników medycznych;
5) przechowywanie w stałej pełnej gotowości aparatury i sprzętu medycznego;
6) prowadzenie działalności mającej na celu systematyczną poprawę warunków pracy
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p/pożarowymi.
3. Badania diagnostyczne wykonywane są pacjentom hospitalizowanym, zgodnie
ze skierowaniem lekarza, oraz pacjentom ambulatoryjnym, a także dla innych podmiotów
na podstawie umów lub pacjentom indywidualnym – na ich zlecenie.
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4. Do badań wykonywanych w CLA pobiera się krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn
z jam ciała i kał.
5. Materiał pobierany jest w oddziałach szpitalnych, w poradniach specjalistycznych,
a w przypadku pacjentów indywidualnych zleceniodawców – w CLA lub samodzielnie przez
pacjenta po odpowiednim instruktażu udzielonym przez pracowników CLA, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami.
6. Materiał do badań diagnostycznych transportowany jest do CLA i przyjmowany przez
personel CLA zgodnie z obowiązująca w tym zakresie instrukcjami
7. Wykonywanie badan diagnostycznych odbywa się zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
w CLA.
8. Kontrola procesu diagnostycznego odbywa się zgodnie z programem zapewnienia jakości.
9. Dokumentację dotyczącą użytkowania sprzętu i wykonywania badań prowadzi osoba
wykonująca dane czynności wg jej zakresu obowiązków, natomiast wynik końcowy badania
autoryzuje diagnosta laboratoryjny.
10. Kierownik CLA prowadzi nadzór nad całą dokumentacją.
11. Wyniki badań przekazywane są zleceniodawcy wewnętrznemu zgodnie z instrukcją.
12. W przypadku zleceniodawcy zewnętrznego CLA ustala ze zleceniodawcą w szczególności:
sposób i termin odebrania materiału do badań, sposób i termin dostarczenia wyników
do odbiorcy, telefony kontaktowe, sposób postępowania z niezgodnościami.
13. CLA informuje pisemnie kontrahentów o wszelkich zmianach dotyczących wykonywanych
usług.
14. Kontrahenci zapewniają, iż postępowanie przedlaboratoryjne z pacjentem oraz materiałem
do badań jest zgodne z wytycznymi CLA.
15. Szczegółowy przebieg procesu diagnostycznego regulują procedury i instrukcje
obowiązujące w CLA.
16. Stanowiska pracy w CLA stanowią:
1) Kierownik;
2) Zastępca Kierownika;
3) Asystent /Diagnosta Laboratoryjny;
4) Kierownik Zespołu Techników Analityki Medycznej;
5) Technik Analityki Medycznej.
17. Do zadań Kierownika/jego Zastępcy należy nadzór nad realizacją procesu diagnostycznego
w CLA i funkcjonowaniem CLA oraz prowadzenie czynności diagnostycznych.
18. Do zakresu czynności należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) ustalenie w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelnym
Lekarzem Szpitala i za zgodą Dyrektora rodzaju wykonywanych badań i świadczonych
usług w CLA;
2) kontrola jakości wykonywanych badań, tworzenie procedur działania, opracowywanie
instrukcji stanowiskowych dla poszczególnych pracowni, praca na stanowisku
Asystenta.
19. Do zadań Asystenta należy wykonywanie badań laboratoryjnych oraz nadzór merytoryczny
nad procesem diagnostyki analitycznej.
20. Do zakresu czynności należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) przygotowanie i wykonanie badań z zakresu powierzonej pracowni (biochemia,
analityka, immunologia, hematologia);
2) kontrola jakości badań (codzienna kontrola przed wykonaniem analiz);
3) codzienna odprawa wyników wykonanych badań;
4) prowadzenie dokumentacji wyników badań – wprowadzenie danych do systemu
informatycznego;
5) prowadzenie księgi pracowni - codzienny wydruk z analizatorów raportów
z wykonanych badań;
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6) prowadzenie księgi jakości – codzienny wydruk z analizatorów prowadzonej kontroli
wiarygodności wyników badań.
21. Do zadań Kierownika Zespołu Techników Analityki Medycznej należy koordynacja pracy
podległego personelu oraz wykonywanie badań analitycznych.
22. Do zakresu czynności Kierownika Zespołu Techników Analityki Medycznej należą
czynności opisane w § 34 oraz:
1) przygotowywanie faktur, dokumentacji (Wz, PZ);
2) prowadzenie dokumentacji inwentarzowej odczynników;
3) opracowywanie instrukcji stanowiskowych dla poszczególnych pracowni;
4) przygotowanie i wykonanie badań analitycznych.
23. Do zadań Technika Analityki Medycznej należy przygotowanie i wykonanie badań
analitycznych.
24. Do zakresu czynności należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) przygotowanie stanowisk pracy;
2) przyjmowanie materiału do badań;
3) wydawanie sprzętu medycznego właściwym komórkom podmiotu leczniczego;
4) rejestracja badań w systemie informatycznym;
5) segregacja materiału do badań na poszczególne pracownie;
6) wizowanie materiału;
7) wykonywanie badań laboratoryjnych;
8) wpis wyników badań do systemu informatycznego;
9) segregacja wyników badań na oddziały i poradnie oraz placówki w terenie;
10) sporządzanie sprawozdań statystyczno-rozliczeniowych z wykonania umów do Działu
Marketingu;
11) uczestnictwo w opracowywaniu instrukcji stanowiskowych dla poszczególnych pracowni;
12) wykonywanie zadań pomocniczych – np. sporządzanie statystyk.
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
§ 44
1. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej (ZML) jest jednostką organizacyjną funkcjonującą
w wydzielonym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy. Jest
medycznym laboratorium diagnostycznym mikrobiologicznym. Świadczy usługi w dni
powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 17.00, w soboty od
godziny 7.00 do godziny 14.35, w niedziele i święta od godziny 7.00 do godziny 11.00. Jego
strukturę tworzą pracownie:
1) Pracownia Mikrobiologiczna;
2) Pracownia Mykologiczna;
3) Pracownia Posiewów Płynów Dializacyjnych i Wody;
4) Zmywalnia.
2. Do zadań ZML należy:
1) wykonywanie badań laboratoryjnych na zlecenie właściwych komórek podmiotu
leczniczego, jak również badań na podstawie umów cywilnoprawnych/zleceń podmiotów
zewnętrznych;
2) wykonywanie badań czystościowych wybranych komórek organizacyjnych;
3) prowadzenie kontroli jakości badań diagnostycznych;
4) wprowadzanie nowoczesnych urządzeń i sprzętu w zakresie badań diagnostycznych;
5) prowadzenie szkoleń i dokształcanie pracowników medycznych;
6) przechowywanie w stałej pełnej gotowości aparatury i sprzętu medycznego;
7) prowadzenie działalności mającej na celu systematyczną poprawę warunków pracy
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p/pożarowymi.
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3. Badania diagnostyczne wykonywane są pacjentom podmiotu leczniczego –
hospitalizowanym oraz ambulatoryjnym – zgodnie ze skierowaniem lekarza, a także na rzecz
podmiotów zewnętrznych – na podstawie umów lub zleceń (doraźne skierowanie/zlecenie
pacjenta ) – odpłatnie.
4. Diagnostyka mikrobiologiczna oznacza poszukiwanie czynnika etiologicznego choroby
infekcyjnej, jego identyfikację, a ponadto w przypadku wybranych zakażeń bakteryjnych
i niekiedy grzybiczych, określenie lekowrażliwości. Może polegać na: izolacji zarazka i jego
identyfikacji, wykryciu u chorego jego antygenów, stwierdzeniu obecności przeciwciał
przeciwko wywołującemu zakażenie patogenowi.
5. Materiał do badań pobierany jest w oddziałach szpitalnych, w poradniach specjalistycznych,
a w przypadku pacjentów–zleceniodawców zewnętrznych – w ZML lub samodzielnie przez
pacjenta po odpowiednim instruktażu udzielonym przez pracowników ZML (plwocina,
mocz, nasienie, pokarm kobiecy, kał), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
instrukcjami.
6. Materiał do badań diagnostycznych transportowany jest do ZML i przyjmowany przez
personel ZML zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami.
7. Wykonywanie badań diagnostycznych odbywa się zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
w ZML dotyczącymi posiewu poszczególnych grup materiałów, identyfikacji czynnika
chorobotwórczego, wykonania antybiogramu.
8. Kontrola procesu diagnostycznego odbywa się zgodnie z programem zapewnienia jakości.
9. Dokumentację dotyczącą użytkowania sprzętu i wykonywania badań prowadzi osoba
wykonująca dane czynności wg jej zakresu obowiązków, natomiast wynik końcowy badania
autoryzuje diagnosta laboratoryjny. Kierownik ZML prowadzi nadzór nad całą
dokumentacją.
10. Wyniki badań przekazywane są zleceniodawcy wewnętrznemu zgodnie z instrukcją.
11. W przypadku zleceniodawcy zewnętrznego ZML ustala ze zleceniodawcą w szczególności:
sposób i termin odebrania materiału do badan, sposób i termin dostarczenia wyników
do odbiorcy, telefony kontaktowe, sposób postępowania z niezgodnościami.
12. ZML informuje pisemnie kontrahentów o wszelkich zmianach dotyczących wykonywanych
usług.
13. Kontrahenci zapewniają, iż postępowanie przedlaboratoryjne z pacjentem oraz materiałem
do badań jest zgodne z wytycznymi ZML.
14. Szczegółowy przebieg procesu diagnostycznego regulują procedury i instrukcje
obowiązujące w ZML.
15. Stanowiska pracy w ZML stanowią:
1) Kierownik;
2) Asystent/Diagnosta Laboratoryjny;
3) Technik Analityki Medycznej;
4) (skreślony)
5) Sekretarka Medyczna;
6) (skreślony)
16. Do zadań Kierownika należy nadzór nad realizacją procesu diagnostycznego w ZML
i funkcjonowaniem ZML oraz prowadzenie czynności diagnostycznych.
17. Do zakresu czynności Kierownika ZML należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) ustalenie w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelnym
Lekarzem Szpitala i za zgodą Dyrektora rodzaju wykonywanych badań i świadczonych
usług w ZML;
2) kontrola jakości wykonywanych badań, tworzenie procedur działania, opracowywanie
instrukcji stanowiskowych dla poszczególnych pracowni;
3) praca na stanowisku diagnosty laboratoryjnego - wykonywanie badań
mikrobiologicznych
(w
przypadku
trudnych
identyfikacji,
problemów
diagnostycznych).
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18. Do zadań Asystenta/Diagnosty Laboratoryjnego należy wykonywanie badań
mikrobiologicznych oraz nadzór merytoryczny nad procesem diagnostyki mikrobiologicznej
(pracą
techników analityki medycznej, laborantów,
sekretarek medycznych)
i opracowywanie instrukcji stanowiskowych dla poszczególnych pracowni.
19. Do zakresu czynności Asystenta /Diagnosty Laboratoryjnego należą czynności opisane
w § 34 oraz:
1) poszukiwanie i wdrażanie nowych metod badawczych;
2) kontrola jakości pracy – metod, odczynników, sprzętu, dokumentacji;
3) tworzenie procedur działania;
1) praca na stanowisku diagnosty laboratoryjnego - przyjmowanie i pobieranie materiału
do badań mikrobiologicznych, przygotowanie i wykonanie badań;
4) udział w sporządzaniu raportów epidemiologicznych rocznych i półrocznych w oparciu
o badania epidemiologiczne i zużycie antybiotyków;
5) opracowywanie instrukcji stanowiskowych dla poszczególnych pracowni;
6) szkolenie personelu;
7) dbałość o racjonalną gospodarkę materiałową.
20. Do zadań Starszego Technika/ Technika Analityki Medycznej należy wykonywanie badań
mikrobiologicznych.
21. Do zakresu czynności Starszego Technika/ Technika Analityki Medycznej należą czynności
opisane w § 34 oraz przygotowanie i wykonanie badań i uczestnictwo w opracowywaniu
instrukcji stanowiskowych dla poszczególnych pracowni, w tym:
1) przyjmowanie i pobieranie materiału do badań;
2) posiew na odpowiednie podłoża;
3) bakterioskopia;
4) stosowanie odpowiednich metod hodowlanych;
5) identyfikacja drobnoustrojów;
6) kontrola badań w obszarach wyznaczonych przez Kierownika;
7) wykonywanie antybiogramów;
8) prowadzenie ksiąg badań diagnostycznych;
9) odpowiednie monitorowanie Alertu patogenów;
10) przeprowadzanie kontroli sprzętu i metod;
11) prowadzenie gospodarki magazynowej i ewidencji inwentarzowej;
12) mycie drobnego sprzętu laboratoryjnego wielokrotnego użytku.
22. (skreślony)
23. (skreślony)
24. Do zadań Sekretarki Medycznej należy wykonywanie prac administracyjnych.
25. Do zakresu czynności Sekretarki Medycznej należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) codzienne wypisywanie wyników badań;
2) (skreślony)
3) sporządzanie statystyk i rozliczeń miesięcznych (faktur dla poradni, oddziałów);
3a) przygotowywanie danych do analiz epidemiologicznych;
4) inne zlecone przez Kierownika prace biurowe.
26. (skreślony)
27. (skreślony)
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Stanowisko do spraw Ochrony Radiologicznej
§ 45
1. Zakład Diagnostyki Obrazowej (ZDO) jest jednostką organizacyjną funkcjonującą
w wydzielonym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy. Jest
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zakładem radiologii i diagnostyki obrazowej. Świadczy usługi we wszystkie dni tygodnia,
całodobowo, z zastrzeżeniem poniższego ust. 5a i 5b. Rejestracja na badania planowe
odbywa się od poniedziałku do czwartku od godziny 7.30 do godziny 16.30 i w piątki od
godziny 7.30 do godziny 15.00. Strukturę Zakładu Diagnostyki Obrazowej tworzą komórki
organizacyjne:
1) Pracownia Rentgenowska i Mammograficzna;
2) Pracownia Ultrasonograficzna;
3) (skreślony);
4) Pracownia Tomografii Komputerowej;
5) Pracownia Densytometrii;
6) Pracownia Rezonansu Magnetycznego.
2. Do zadań ZDO należy:
1) wykonywanie i ocena badań i zdjęć radiologicznych pacjentom hospitalizowanym;
2) wykonywanie i ocena badań i zdjęć radiologicznych pacjentom ambulatoryjnym;
3) wykonywanie i ocena badań i zdjęć radiologicznych, badań USG, CT, MR na zlecenie
uprawnionych organów (sądy, ZUS, komisja poborowa i inne);
4) wykonywanie i ocena badań USG pacjentom hospitalizowanym i ambulatoryjnym;
5) wykonywanie i ocena badań CT pacjentom hospitalizowanym i ambulatoryjnym;
5a) wykonywanie
badań
densytometrycznych
pacjentom
hospitalizowanym
i ambulatoryjnym;
5b) wykonywanie i ocena badań MR pacjentom hospitalizowanym i ambulatoryjnym;
6) przeprowadzanie konsultacji dla potrzeb własnych i innych placówek ochrony zdrowia;
7) wykonywanie badań mammograficznych diagnostycznych i profilaktycznych dla
pacjentów ambulatoryjnych, hospitalizowanych oraz w ramach programów
profilaktycznych;
8) realizacja programów profilaktycznych;
9) prowadzenie szkoleń z zakresu nadzoru radiologicznego.
3. Pracownia Rentgenowska i Mammograficzna wykonuje:
2) w zakresie rentgenodiagnostyki: badania RTG w opcji cyfrowej narządów klatki
piersiowej, narządów jamy brzusznej, czaszki, kręgosłupa, układu kostnego, oraz
badania z użyciem środka kontrastowego przewodu pokarmowego, układu moczowego,
HSG;
3) w zakresie mammografii: badania piersi w projekcjach standardowych w opcji zdjęć
powiększonych na zlecenie lekarzy specjalistów i podstawowej opieki zdrowotnej oraz
badania profilaktyczne.
4. Pracownia Ultrasonograficzna wykonuje badania USG: jamy brzusznej, tarczycy, sutków,
moszny, narządów powierzchownych, przezciemiączkowe, biopsje celowane pod kontrolą
USG, dopplerowskie badanie naczyń.
5. Pracownia Tomografii Komputerowej wykonuje badania z użyciem środka kontrastowego,
jak i bez użycia takiego środka: badania narządów i jam ciała, badania kości czaszki, mózgu,
angio TK, badania wielofazowe, angio tętnic wieńcowych serca, badania układu kostnego
i stawowego, badania narządów jamy brzusznej i miednicy, badania klatki piersiowej.
5a. Pracownia Densytometrii wykonuje badania densytometryczne – pomiaru gęstości
minerałów tkanki kostnej. Świadczy usługi od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do
godziny 12.00.
5b. Pracownia Rezonansu Magnetycznego wykonuje badania z użyciem środka
kontrastowego, jak i bez użycia takiego środka: badania narządów i jam ciała, badania
głowy i mózgowia, angio RM, oczodołów, badania narządów jamy brzusznej i miednicy,
badania tętnic szyi, badania kręgosłupa, badania stawów kończyn górnych i dolnych.
Świadczy usługi w dni powszednie od poniedziałku do soboty od godziny 7.00 do godziny
22.00.
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6. Badania z użyciem promieniowania jonizującego wykonywane są na podstawie pisemnego
skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej. Skierowanie nie jest wymagane
w przypadku badań z zastosowaniem promieniowania jonizującego przeprowadzanych
w ramach badań przesiewowych, stomatologicznych badań wewnątrzustnych wykonywanych
aparatami do celów stomatologicznych, w przypadku densytometrii kostnej wykonywanej
aparatami przeznaczonymi wyłącznie do tego celu oraz w przypadkach bezpośredniego
zagrożenia życia pacjenta. Pacjentom –hospitalizowanym i ambulatoryjnym - podmiotu
leczniczego badania diagnostyczne w ZDO wykonywane są zgodnie ze skierowaniem
lekarza. Dla innych podmiotów zewnętrznych na podstawie umów lub pacjentom
indywidualnym badania diagnostyczne wykonywane są na podstawie skierowania, kiedy jest
ono wymagane, lub na ich zlecenie.
7. Stanowiska pracy stanowią:
1) Koordynator;
2) Asystent;
3) Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii;
4) Starsi Technicy/Technicy Elektroradiologii;
5) Pielęgniarki Zabiegowe;
6) Sekretarki Medyczne.
8. Do zadań Koordynatora ZDO należy nadzór nad realizacją procesu diagnostycznoleczniczego w ZDO i funkcjonowaniem ZDO oraz prowadzenie czynności diagnostycznoleczniczych.
9. Do zakresu czynności Koordynatora należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) ustalenie w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelnym
Lekarzem Szpitala i za zgodą Dyrektora podmiotu leczniczego rodzaju wykonywanych
badań i świadczonych usług w ZDO;
2) ustalanie najbardziej odpowiednich do potrzeb i warunków miejscowych metod badań;
3) kontrola jakości wykonywanych badań;
4) nadzór nad terminowym opracowywaniem wyników badań;
5) udostępnianie oddziałom i lekarzom radiogramów z archiwum Pracowni RTG;
6) wykonywanie zadań Asystenta ZDO.
10. Do zadań Asystenta należy prowadzenie czynności diagnostyczno-leczniczych.
11. Do zakresu czynności Asystenta należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) ustalanie metod i technik badań obrazowych;
2) zlecanie technikom elektroradiologii wykonywania zdjęć z podaniem ich liczby
i rodzaju;
3) nadzór nad metodyką i wykonywaniem badań z użyciem środków kontrastowych;
4) opracowywanie wyników badań;
5) sprawowanie opieki lekarskiej nad pacjentem.
12. Do zadań Kierownika Zespołu Techników Elektroradiologii należy koordynowanie
i merytoryczny nadzór nad pracą techników elektroradiologii.
13. Do zakresu czynności Kierownika Zespołu Techników Elektroradiologii należą czynności
opisane w § 34 oraz:
1) nadzór nad stosowaniem przepisów ochrony radiologicznej;
2) prowadzenie księgi inwentarzowej.
14. Do zadań Starszego Technika/Technika Elektroradiologii należy prowadzenie działalności
diagnostycznej na wyznaczonym stanowisku.
15. Do zakresu czynności Starszego Technika/Technika Elektroradiologii należą czynności
opisane w § 34 oraz:
1) przyjmowanie pacjentów do badania na podstawie skierowań;
2) sprawdzanie czy skierowanie do badań jest właściwe;
3) wpisywanie danych pacjenta i rodzaju badania do książki badań;
4) przygotowanie aparatury do wykonywania badań;
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5) obsługa aparatury i przygotowanie jej do pracy;
6) wykonywanie zdjęć i przygotowanie ich do opisu;
7) informowanie pacjenta o zachowaniu podczas badania, stała obserwacja audiowizualna
pacjenta w czasie ekspozycji, informowanie lekarza o niewłaściwym przebiegu badania,
wykonywanie poleceń merytorycznych lekarza.
16. Do zadań Pielęgniarki Zabiegowej należy udzielanie świadczeń pielęgniarskich
na wyznaczonym stanowisku.
17. Do zakresu czynności Pielęgniarki Zabiegowej należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) przygotowanie pacjentów do badań kontrastowych;
2) podawanie pacjentom zleconych przez lekarza preparatów kontrastowych oraz innych
środków farmakologicznych;
3) sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami podczas wykonywania badań
diagnostycznych; czuwanie nad stanem zdrowia pacjenta, zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa, zgłaszanie lekarzowi objawów nietolerancji na podawane leki oraz
pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, udzielanie pierwszej pomocy do czasu
przybycia lekarza;
4) zaopatrzenie gabinetu zabiegowego w leki, kontrasty oraz sprzęt niezbędny do pracy;
utrzymanie gabinetu w stałej gotowości do pracy;
5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych świadczeń.
18. Do zadań Sekretarki Medycznej należą wykonywanie pracy administracyjnej związanej
z dokumentacją i rejestracją pacjentów.
19. Do zakresu czynności Sekretarki Medycznej należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) udzielanie zgłaszającym się do rejestracji osobom (pacjentom ambulatoryjnym)
informacji o organizacji pracy ZDO (godzinach pracy poszczególnych pracowni);
2) weryfikacja uprawnień do świadczeń zdrowotnych;
3) przyjmowanie zgłoszeń na badanie diagnostyczne z oddziałów i izb szpitalnych;
4) koordynowanie obiegu dokumentacji pomiędzy poszczególnymi komórkami;
5) wydawanie wyników badań;
6) prowadzenie dokumentacji rejestracji i przyjęć oraz udostępnionej dokumentacji innym,
uprawnionym podmiotom leczniczym lub organom i instytucjom na ich żądanie;
7) sporządzanie zestawień i sprawozdań statystycznych
8) dostarczenie gotowych oznaczonych radiogramów do rejestracji ZDO.
20. Do zakresu czynności Inspektora do spraw Ochrony Radiologicznej należy wykonywanie
zadań z zakresu nadzoru radiologicznego, w tym:
1) opracowanie oraz nadzorowanie przestrzegania instrukcji pracy ze źródłami
promieniowania jonizującego oraz instrukcji ochrony radiologicznej określającej
szczegółowe postępowanie w zakresie ochrony radiologicznej pracowników
i pacjentów;
2) szkolenie współpracowników oraz sprawdzanie ich kwalifikacji w zakresie znajomości
zasad ochrony radiologicznej i posiadanych umiejętności bezpiecznego wykonywania
prac przy stosowaniu promieniowania jonizującego;
3) ustalanie wykazu środków ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i innego
wyposażenia, służącego do ochrony pracowników oraz pacjentów przed
promieniowaniem jonizującym;
4) nadzór nad sprawnym i właściwym działaniem aparatów radiologicznych i diagnostyki
obrazowej;
5) przeprowadzanie kontrolnych pomiarów dozymetrycznych;
6) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy źródłach promieniowania,
oraz otrzymanych dawek promieniowania przez poszczególnych pracowników;
7) informowanie Dyrektora podmiotu leczniczego o wynikach prowadzonego nadzoru.
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Zakład Anatomii Patologicznej
§ 46
1. Zakład Anatomii Patologicznej (ZAP) jest jednostką organizacyjną funkcjonującą
w wydzielonym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy. Jest
zakładem patomorfologii, posiadającym w swej strukturze pracownie diagnostyki
laboratoryjnej patomorfologicznej i prosektorium. Świadczy usługi w dni powszednie od
godziny 7.00 do godziny 15.00, przy czym materiał do badań przyjmowany jest od godziny
7.00 do godziny 14.00, a przyjmowanie zwłok do prosektorium – we wszystkie dni tygodnia,
całodobowo.
2. Strukturę ZAP tworzą:
1) Pracownia Histopatologiczna;
2) Pracownia Cytologiczna;
3) Pracownia Biopsji Cienkoigłowej (BAC) oraz badania BACC/USG;
4) Pracownia Sekcyjna (Prosektorium).
3. Do zadań ZAP należy:
1) wykonywanie badań sekcyjnych oraz prowadzenie dokumentacji z tych sekcji dla potrzeb
podmiotu leczniczego;
2) wykonywanie sekcji zwłok i sporządzanie pisemnych opinii na zlecenie organów ścigania;
3) przechowywanie zwłok osób zmarłych w podmiocie leczniczym i z terenu;
4) wykonywanie i odczytywanie preparatów histopatologicznych oraz ich przechowywanie;
5) wykonywanie badań cytologicznych dla potrzeb podmiotu leczniczego oraz w ramach
programów profilaktycznych;
6) wykonywanie badań histopatologicznych biopsyjnych;
7) zgłaszanie niejasnych przypadków po wykonaniu badań histopatologicznych celem
dokonania konfrontacji klinicznej.
4. Pracownia Histopatologiczna, Pracownia Cytologiczna, Pracownia Biopsji Cienkoigłowej
(BAC) oraz badania BACC/USG są medycznymi laboratoriami diagnostycznymi.
5. Pracownia Sekcyjna (Prosektorium) wykonuje sekcje zwłok dla potrzeb podmiotu
leczniczego, sekcje zwłok dla zleceniodawców zewnętrznych, sekcje sądowo-lekarskie
na zlecenie prokuratury, oraz przechowanie zwłok.
6. Badania diagnostyczne wykonywane są pacjentom hospitalizowanym, zgodnie
ze skierowaniem lekarza, oraz pacjentom ambulatoryjnym, a także dla innych podmiotów
leczniczych na podstawie umów lub doraźnie na podstawie skierowania
7. Do badań wykonywanych w ZAP pobiera się tkanki, płyny, wydzieliny, biopaty, rozmazy.
8. Materiał pobierany jest w oddziałach szpitalnych, w czasie operacji (intra), w poradniach
specjalistycznych, w Pracowni BAC.
9. Pobieranie materiału do badań i jego zabezpieczenie odbywa się zgodnie z instrukcjami
obowiązującymi w tym zakresie.
10. Materiał do badań diagnostycznych transportowany jest do ZAP i przyjmowany w ZAP
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami.
11. Wykonywanie badań diagnostycznych odbywa się zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
w tym zakresie.
12. Kontrola procesu diagnostycznego odbywa się zgodnie z programem zapewnienia jakości.
13. Dokumentację dotyczącą użytkowania sprzętu i wykonywania badań prowadzi osoba
wykonująca dane czynności wg jej zakresu czynności, natomiast wynik końcowy badania
histopatologicznego i cytologicznego autoryzuje lekarz patomorfolog.
14. Wyniki badań przekazywane są zleceniodawcy wewnętrznemu zgodnie z obowiązującą
w tym zakresie instrukcją. W przypadku zleceniodawcy zewnętrznego laboratorium ustala ze
zleceniodawcą w szczególności: sposób i termin przyjęcia materiału do badań, sposób
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i termin odbioru wyników z ZAP, telefony kontaktowe, sposób postępowania
z niezgodnościami.
15. ZAP informuje pisemnie kontrahentów o wszelkich zmianach dotyczących wykonywanych
usług. Kontrahenci zapewniają, iż postępowanie przedlaboratoryjne z pacjentem oraz
materiałem do badań jest zgodne z wytycznymi laboratorium.
16. Szczegółowy przebieg procesu diagnostycznego i przechowywania zwłok regulują procedury
i instrukcje obowiązujące w tym zakresie.
17. Stanowiska pracy w ZAP stanowią:
1) Kierownik;
2) Starszy Asystent/Asystent;
3) Młodszy Asystent/Diagnosta Laboratoryjny;
4) Starszy Technik/Technik Analityki Medycznej;
5) Pomoc Laboratoryjna;
6) Starsza Sekretarka Medyczna;
7) Preparator Sekcyjny.
18. Do zadań Kierownika należy nadzór nad realizacją procesu diagnostycznego i prosektorium
w ZAP i funkcjonowaniem ZAP oraz prowadzenie czynności diagnostycznych.
19. Do zakresu czynności Kierownika należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) ustalenie w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelnym
Lekarzem Szpitala i za zgodą Dyrektora rodzaju wykonywanych badań i świadczonych
usług w ZAP;
2) kontrola jakości badań oraz sprawdzanie ich wyników;
3) udzielanie pomocy konsultacyjnej bezpośrednio lub za pomocą asystentów;
4) przeglądanie materiału tkankowego nadesłanego do pracowni w celu przeprowadzenia
oceny makroskopowej, pobieranie wycinków dla przygotowania z nich preparatów
mikroskopowych i ustalenie ostatecznego rozpoznania histopatologicznego;
5) sprawowanie nadzoru nad prowadzonym w ZAP archiwum w zakresie badań
histopatologicznych, składającego się z preparatów mikroskopowych i bloczków
parafinowych badanych wycinków.
20. Do zadań Starszego Asystenta/ Asystenta należy wykonywanie sekcji zwłok, ustalanie
rozpoznania histopatologicznego z materiału sekcyjnego, ustalanie rozpoznania
histopatologicznego z materiału biopsyjnego, operacyjnego, śródoperacyjnego, wykonywanie
biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych (BAC) – pobieranie i ocena histopatologiczna,
diagnostyka i skryning cytologiczny.
21. Do zakresu czynności Starszego Asystenta/Asystenta należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) wykonywanie sekcji zwłok (przestrzeganie zasady, aby sekcja zwłok wykonywana była
po zapoznaniu się z historią choroby zmarłego (sekcja szpitalna), z okolicznościami
wypadku, w kontakcie z prokuratorem (sekcja sądowo-lekarska);
2) wstrzymanie dalszego wykonywania sekcji w razie uzasadnionego podejrzenia,
że śmierć nastąpiła wskutek przestępstwa i zawiadomienie o tym Dyrektora podmiotu
leczniczego;
3) po zakończeniu sekcji, dokonywanie wpisu do księgi sekcji szpitalnych, księgi sekcji
sądowo-lekarskich, sporządzanie protokołu sekcyjnego, uzupełnianie karty
statystycznej szpitalnej, karty zgonu, itp.;
4) pobieranie wycinków z materiału sekcyjnego, przesyłanie ich do badania
histopatologicznego na podstawie gotowych preparatów mikroskopowych;
5) terminowe uzupełnianie, sprawdzanie i podpisywanie wypełnionych protokołów
sekcyjnych;
6) w razie sekcji zwłok zmarłego na chorobę zakaźną – postępowanie zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie procedurami;
7) omawianie z lekarzami oddziałów wyników sekcji;
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8) selekcjonowanie i kolekcjonowanie preparatów mających znaczenie naukowe
i dydaktyczne;
9) sprawowanie nadzoru nad pracami wykonywanymi przez personel pomocniczy;
10) makroskopowa ocena i opis materiału nadesłanego do pracowni, pobieranie wycinków
do dalszej obróbki histopatologicznej;
11) wydawanie zaleceń technikom medycznym odnośnie wykonywania dodatkowych
preparatów, barwień, w tym barwień histochemicznych;
12) ustalanie ostatecznego rozpoznania histopatologicznego z całego zakresu materiału
tkankowego przesyłanego do badań (biopsje, oligobiopsje, duży materiał operacyjny,
badania śródoperacyjne, itp.);
13) diagnostyka cytologiczna ze skryningiem;
14) wykonywanie biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych (BAC) bezpośrednio w pracowni,
na oddziałach szpitalnych, jak również pod kontrolą usg – pobranie materiału i ocena
histopatologiczna;
15) współpraca z klinicystami w zakresie diagnostyki histopatologicznej, udzielanie
pomocy konsultacyjnej.
22. Do zadań Młodszego Asystenta /Diagnosty Laboratoryjnego należy:
1) przyjmowanie i właściwe zabezpieczenie materiału do badań – kontrola błędów
przedlaboratoryjnych;
2) rejestrowanie, właściwe opisywanie i oznakowanie materiału przeznaczonego do badań,
właściwe zabezpieczanie materiału pozostałego;
3) wykonywanie preparatów histopatologicznych, cytologicznych, „introwych”;
4) wykonywanie
dodatkowych
barwień
histopatologicznych,
histochemicznych
oraz barwień i oznaczeń immunohistochemicznych – z interpretacją wyników;
5) skryning cytologiczny;
6) archiwizacja preparatów mikroskopowych i bloczków parafinowych;
7) prowadzenie dokumentacji z zakresu sprawozdawczości i statystyki świadczonych usług;
8) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem pracowni diagnostycznych pod względem
fachowym, administracyjnym i gospodarczym.
23. Do zakresu czynności Młodszego Asystenta /Diagnosty Laboratoryjnego należą czynności
opisane w § 34 oraz:
1) przyjmowanie przesłanego do zakładu materiału do badań, z równoczesnym
przeprowadzeniem kontroli zgodności, oraz potwierdzenie przyjęcia materiału osobie
dostarczającej materiał;
2) w razie stwierdzenia drobnych nieścisłości w trakcie przyjmowania materiału do badań
– wyjaśnienie ich i korygowanie, w przypadku wystąpienia niezgodności – odmówienie
przyjęcia materiału do badania – w porozumieniu z kierownikiem i z powiadomieniem
zleceniodawcy;
3) zabezpieczanie materiału w odpowiednim utrwalaczu lub środowisku;
4) przekazywanie materiału do obróbki patomorfologicznej, zgodnie z ustalonym przez
kierownika podziałem czynności;
5) natychmiastowe powiadomienie kierownika o badaniach pilnych i specjalnych;
6) rejestrowanie przyjętego i pobranego do badań materiału w odpowiedniej księdze
pracowni (księga badań histopatologicznych, księga badań cytologicznych, księga
badań BAC, księga badań sekcyjnych itd.);
7) odpowiednie opisywanie i oznakowanie materiału tkankowego przeznaczonego
do obróbki patomorfologicznej;
8) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie materiału pozostałego po pobraniu
wycinków przeznaczonych do badań – przed przekazaniem go do magazynu materiału
tkankowego;
9) przygotowywanie preparatów mikroskopowych z pobranych wycinków, zgodnie
z obowiązującymi instrukcjami i procedurami;
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10) wykonywanie rozmazów cytologicznych, ich utrwalanie, wybarwianie i zaklejanie;
11) wykonywanie preparatów na „cito” oraz materiału pobranego śródoperacyjnie;
12) wykonywanie preparatów z materiału pobranego metodą biopsji aspiracyjnej
cienkoigłowej (BAC);
13) wykonywanie dodatkowych barwień histopatologicznych – wg wskazań;
14) wykonywanie dodatkowych barwień histochemicznych – wg wskazań;
15) wykonywanie dodatkowych barwień immunohistochemicznych z interpretacją
wyników – wg wskazań i zaleceń patomorfologa;
16) przeprowadzanie skryningu cytologicznego – wg wskazań i zaleceń patomorfologa;
17) odpowiednie archiwizowanie preparatów mikroskopowych oraz bloczków
parafinowych w trakcie danego roku kalendarzowego, jak i po jego zakończeniu;
18) sporządzanie sprawozdań i zestawień statystycznych z ilości wykonanych usług – wg
wskazań kierownika;
19) dbałość o terminowe zaopatrywanie wszystkich pracowni w drobny sprzęt
laboratoryjny, artykuły jednorazowego użytku, opatrunki, odczynniki i inne artykuły
niezbędne dla sprawnej działalności zakładu oraz sporządzanie zapotrzebowań
z uwzględnieniem istotnych, bieżących potrzeb;
20) utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, osobiste doprowadzenie do należytego
stanu precyzyjnych przyrządów i narzędzi, dopilnowanie aby inne narzędzia i przyrządy
po ich użyciu i doprowadzeniu do stanu czystości były ustawione i zabezpieczone na
swoich miejscach.
24. Do zadań Starszego Technika/Technika Analityki Medycznej należy przyjmowanie
i zabezpieczanie przesłanego do pracowni materiału do badań histopatologicznych,
przygotowywanie preparatów mikroskopowych do diagnostyki histopatologicznej
z otrzymanego materiału tkankowego, płynów ustrojowych, itp., prowadzenie ksiąg badań
histopatologicznych, archiwizacja preparatów mikroskopowych i bloczków parafinowych.
25. Do zakresu czynności Starszego Technika/Technika Analityki Medycznej należą czynności
opisane w § 34 oraz:
1) przyjmowanie przesłanego do pracowni materiału do badań;
2) zabezpieczenie materiału w odpowiednim utrwalaczu lub środowisku;
3) przekazanie materiału do obróbki histopatologicznej zgodnie z ustalonym przez
kierownika podziałem czynności;
4) natychmiastowe powiadamianie kierownika o badaniach pilnych i specjalnych;
5) wpisanie i opisanie przyjętego i pobranego do badan materiału do odpowiedniej księgi
pracowni; prowadzenie ksiąg badań: histopatologicznych i obligobiopsji,
cytologicznych, BAC-biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, badań śródoperacyjnych,
sekcyjnych;
6) odpowiednie opisanie i oznakowanie materiału tkankowego przeznaczonego do obróbki
histopatologicznej;
7) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie materiału tkankowego pozostałego
po pobraniu wycinków przeznaczonych do badań i przekazanie go do magazynu, gdzie
pozostaje do czasu uzyskania pełnego rozpoznania histopatologicznego;
8) przygotowywanie preparatów mikroskopowych z pobranych wycinków według
określonych procedur;
9) wykonywanie rozmazów cytologicznych, ich utrwalenie, wybarwienie i zaklejanie;
10) wykonywanie preparatów na „cito” oraz materiału pobranego śródoperacyjnych;
11) wykonywanie preparatów z materiału pobranego metoda biopsji aspiracyjnej
cienkoigłowej (BAC);
12) wykonywanie dodatkowych barwień histopatologicznych – wg wskazań;
13) wykonywanie dodatkowych barwień histochemicznych – wg wskazań;
14) odpowiednie archiwizowanie preparatów mikroskopowych oraz bloczków
parafinowych w trakcie danego roku kalendarzowego, jak i po jego zakończeniu.
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26. Do zadań Starszej Pomocy/ Pomocy Laboratoryjnej należy prace pomocnicze mające na
celu usprawnienie i przyspieszenie procedur związanych z całym zakresem preparatyki
histopatologicznej, mycie szkła i innego sprzętu laboratoryjnego, prace porządkowe
w pracowniach i magazynach, pomoc w archiwizowaniu preparatów mikroskopowych
i bloczków parafinowych.
27. Do zakresu czynności Pomocy Laboratoryjnej/Starszej Pomocy Laboratoryjnej należą
czynności opisane w § 34 oraz:
1) mycie i odtłuszczanie mikroskopowych szkiełek podstawowych;
2) mycie i odtłuszczanie szkła laboratoryjnego;
3) pomoc w utrzymaniu czystości sprzętu laboratoryjnego i precyzyjnych przyrządów;
4) usuwanie z magazynu pozostałego materiału tkankowego i przekazywanie go do
spalarni;
5) mycie i odkażanie pojemników po materiale tkankowym;
6) zabezpieczanie zużytych, skażonych materiałów oraz sprzętu jednorazowego użytku
i przekazywanie ich do spalarni;
7) pomoc w utrzymaniu należytego porządku i czystości w pomieszczeniach
laboratoryjnych i magazynowych;
8) inne wskazane prace pomocnicze w procesie preparatyki histopatologicznej, mające na
celu jej usprawnienie i przyspieszenie (np. okrawanie i układanie kostek parafinowych,
mycie i napełnianie zestawów barwiących, przygotowywanie parafiny, sporządzanie
roztworów odkażających itp.;
9) prace pomocnicze przy archiwizowaniu preparatów mikroskopowych i bloczków
parafinowych;
10) dbanie o terminową wymianę bielizny w pralni szpitalnej;
11) odbieranie z magazynów Działu Zaopatrzenia i Apteki Szpitalnej zrealizowanych
zapotrzebowań;
12) pomoc w przygotowywaniu preparatów mikroskopowych.
28. Do zadań Starszej Sekretarki Medycznej należą prace w zakresie dokumentowania, statystyk,
archiwizacji dokumentacji pod nadzorem kierownika.
29. Do zakresu czynności Sekretarki Medycznej należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej całego zakresu badań wykonywanych
w ZAP (m.in. badania histopatologiczne, sekcyjne, śródoperacyjne, cytologiczne, BAC,
itd.);
2) przepisywanie wstępnych rozpoznań sekcyjnych i bieżące odsyłanie ich na oddziały
szpitalne;
3) przepisywanie ostatecznych, pełnych rozpoznań sekcyjnych i bieżące odsyłanie ich na
oddziały;
4) sporządzanie dokumentacji z wyników badań histopatologicznych wycinków
pobieranych w trakcie sekcji zwłok;
5) sporządzanie odpisów dokumentacji medycznej oraz dokonywanie wpisów do
dokumentacji związanej z wypożyczeniem preparatów i bloczków celem konsultacji
zewnętrznych;
6) sporządzanie not obciążeniowych za świadczone usługi i bieżące przekazywanie ich
do Działu Ekonomiczno-Finansowego;
7) prowadzenie rejestru opłat bezpośrednich dokonywanych przez pacjentów - osobiście
w kasie zakładu za wykonane odpłatne badania i usługi w ZAP;
8) prowadzenie na bieżąco kart miesięcznej ewidencji czasu pracy odrębnie dla każdego
pracownika zatrudnionego w ZAP;
9) bieżące (miesięczne) rozliczanie rozmów telefonicznych;
10) przepisywanie wskazanej korespondencji i innej dokumentacji;
11) sporządzanie zestawień statystycznych, sprawozdań z liczby wykonanych usług
i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
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12) przekazywanie do Działu Statystyki Medycznej, Rozliczeń i Dokumentacji sprawozdań
z liczby wszystkich wykonanych badan w ZAP;
13) współpraca w niezbędnym zakresie z Działem Statystyki Medycznej, Rozliczeń
i Dokumentacji, Działem Ekonomiczno-Finansowym oraz Działem Marketingu;
14) wypisywanie pod nadzorem kierownika zapotrzebowań na leki, materiały opatrunkowe,
artykuły biurowe, gospodarcze itp.;
15) prowadzenie rejestru zwłok dostarczonych do chłodni dolnej (po godzinie 14.00 oraz
w soboty, niedziele, święta) - na podstawie rejestrów dostarczanych z transportu
wewnętrznego;
16) archiwizacja wszelkiej dokumentacji ZAP po zakończeniu danego roku
kalendarzowego.
30. Do zadań preparatora sekcyjnego należy przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie
zwłok, przygotowanie zwłok do sekcji, pomoc lekarzowi w trakcie wykonywania przez niego
sekcji, doprowadzenie zwłok po wykonaniu sekcji do należytego wyglądu, przygotowanie
zwłok w celu wydania ich do pochowania (umycie, ubranie).
31. Do zakresu czynności Preparatora Sekcyjnego należą czynności pracownika opisane w § 34
oraz:
1) przyjmowanie do prosektorium zwłok osób zmarłych w szpitalu oraz poza szpitalem –
z terenu;
2) bieżące odnotowywanie w księdze rejestru zwłok szpitalnych i w księdze rejestru zwłok
z terenu danych każdego zmarłego, którego zwłoki przyjęto do prosektorium;
3) ustalanie wszystkich spraw organizacyjnych związanych z wykonywaniem sekcji
szpitalnej oraz powiadomienie koordynatora oddziału, na którym zmarły był leczony,
o dokładnym terminie wykonania sekcji;
4) ustalanie wszystkich spraw organizacyjnych związanych z wykonaniem sekcji sądowolekarskiej;
5) przewóz zwłok z chłodni do części prosektoryjnej;
6) przygotowanie zwłok do sekcji;
7) pomoc lekarzowi w trakcie wykonywania sekcji - odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie wycinków pobranych w trakcie sekcji oraz przekazywanie ich na
bieżąco do pracowni histopatologicznej;
8) w przypadku wykonywania sekcji sądowo-lekarskiej, odpowiednie zabezpieczenie
pobranych wycinków oraz krwi i przekazywanie ich tylko wyłącznie upoważnionym
pracownikom prokuratury lub policji;
9) doprowadzenie zwłok po sekcji do należytego stanu, tzn. zabezpieczenie przed
wyciekami prosekcyjnymi, zakrycie śladów po cięciach sekcyjnych, umycie zwłok itp.;
10) w przypadku zwłok osób zmarłych w szpitalu, przed włożeniem do trumny,
przeprowadzenie toalety (umycie, ogolenie) oraz ubranie w odzież dostarczoną przez
osoby uprawnione do pochowania bądź w odzież, w której zmarły przybył do szpitala,
jeśli innej nie dostarczono;
11) wydawanie zwłok osobom uprawnionym do odbioru;
12) bieżące prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z przyjęciem, przechowywaniem
i wydawaniem zwłok;
13) prowadzenie dokumentacji związanej z opłatami za świadczone usługi – wystawianie not
obciążeniowych;
14) prowadzenie statystyki z wykonanych procedur oraz pozostałej działalności;
15) utrzymanie należytego porządku oraz stosowanie szczególnych zasad aseptyki na terenie
sali sekcyjnej oraz we wszystkich podległych pracownikowi pomieszczeniach
prosektury;
16) konserwacja i utrzymywanie w stanie pełnej używalności powierzonego sprzętu, narzędzi
i urządzeń;
17) dbanie o terminową wymianę bielizny w pralni szpitalnej;
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18) odbieranie z magazynów Działu Zaopatrzenia i Apteki Szpitalnej zrealizowanych
zapotrzebowań.
Pracownia Elektrodiagnostyki (EKG), Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca,
Pracownia Elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG)
§ 47
1. Pracownia Elektrodiagnostyki (EKG), Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca oraz
Pracownia Elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG) są komórkami organizacyjnymi
funkcjonującymi
w
jednostce organizacyjnej:
Pracownie
Elektrofizjologiczne,
w wydzielonym zakładzie leczniczym: Szpital Powiatowy. Pracownia Elektrodiagnostyki
(EKG) jest pracownią diagnostyczną obrazową. Pracownia Elektrodiagnostyki
(EEG,WP,WMG) jest pracownią diagnostyczną obrazową. Pracownia Elektrofizjologii
i Stymulacji Serca jest pracownią diagnostyczno-zabiegową obrazową/radiologii zabiegowej,
wykonującą procedury z zakresu kardiologii inwazyjnej. Powyższe Pracownie świadczą
usługi w dni powszednie od godziny 7.00 do godziny 14.35, z zastrzeżeniem poniższego ust.
4 pkt 3.
2. Do zadań Pracowni Elektrodiagnostyki (EKG) - gabinet elektrokardiografii (EKG, EKG
Holter), gabinet badań wysiłkowych serca (na bieżni ruchomej i na ergometrze rowerowym),
należy wykonywanie następujących badań diagnostycznych:
1) elektrokardiografia (EKG spoczynkowe z 1-3 odprowadzeniami i z 12 lub więcej
odprowadzeniami [z opisem]);
2) monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu
Holter) – Holter EKG;
3) monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub
cyfrowych (typu Holter) – Holter RR;
4) badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej;
5) badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym;
− u pacjentów hospitalizowanych (z oddziałów szpitalnych) oraz leczonych ambulatoryjnie
(z podmiotów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej), na podstawie
właściwego skierowania lekarza.
3. Do zadań Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca należy wykonywanie następujących
badań diagnostycznych i zabiegów:
1) badanie elektrofizjologiczne/badanie inwazyjne zaburzeń rytmu serca;
2) ablacja zaburzeń rytmu serca;
3) wszczepianie/wymiana rozruszników/stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów
serca – jedno-/dwujamowych;
4) wszczepianie/wymiana układu stymulującego z funkcją resynchronizującą serca (CRT);
5) reperacja/repozycja/rewizja/wymiana elektrody/układu stymulującego/kardiowerteradefibrylatora
⎯ u pacjentów hospitalizowanych (z oddziałów szpitalnych), na podstawie właściwego
skierowania lekarza, przy czym kontrola urządzeń wszczepialnych serca wykonywana
jest również u pacjentów leczonych ambulatoryjnie, na podstawie właściwego
skierowania lekarza, w gabinecie Poradni Kardiologicznej.
4. Do zadań Pracowni Elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG) należy wykonywanie
następujących badań diagnostycznych:
1) elektroencefalografia (EEG) – u pacjentów hospitalizowanych (z oddziałów szpitalnych)
oraz leczonych ambulatoryjnie (z podmiotów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
i podstawowej), na podstawie właściwego skierowania lekarza;
2) wywołane potencjały (WP) – somatosensoryczne (SEP), słuchowe z pnia mózgu (BAEP),
wzrokowe (VEP, VER) – u pacjentów hospitalizowanych (z oddziałów szpitalnych) oraz
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leczonych ambulatoryjnie (z poradni specjalistycznych, należących do Przychodni
Przyszpitalnej), na podstawie właściwego skierowania lekarza.
3) elektromiografia (EMG), w tym elektroneurografia/przewodnictwo nerwowe (ENG),
próba tężyczkowa, próba miasteniczna – u pacjentów hospitalizowanych (z oddziałów
szpitalnych) oraz leczonych ambulatoryjnie (z poradni specjalistycznych, należących do
Przychodni Przyszpitalnej), na podstawie właściwego skierowania lekarza, w środy od
godziny 11.00 do godziny 14.30.
5. Stanowiska pracy stanowią:
1) Lekarz Asystent;
2) Pielęgniarka
Pielęgniarka
Koordynująca
i
Nadzorująca
Pracowni
Elektrofizjologicznych, Pielęgniarka Elektrodiagnostyczna/Pielęgniarka;
3) Technik Elektroradiologii/Elektroradiolog,
4) Fizyk Medyczny.
6. skreślony
7. Do zakresu czynności Koordynatora danej Pracowni należą czynności kierownika opisane
w §34, a dotyczące bieżącego kierowania pracą komórki organizacyjnej, oraz:
1) ustalenie rodzaju i zakresu wykonywanych badań i zabiegów (procedur medycznych)
w podległej Pracowni, przy czym Koordynator Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji
Serca wykonuje te czynności w porozumieniu z Koordynatorem Oddziału
Kardiologicznego/Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Zastępcą
Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnym Lekarzem Szpitala oraz za zgodą Dyrektora
podmiotu leczniczego;
2) ustalenie metod badań i zabiegów najbardziej odpowiednich do potrzeb i warunków
miejscowych, przy czym Koordynator Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca
wykonuje te czynności w porozumieniu z Koordynatorem Oddziału
Kardiologicznego/Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego;
3) kontrola jakości badań i zabiegów;
4) nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem dokumentacji medycznej
i statystycznej;
5) udzielanie pomocy konsultacyjnej bezpośrednio lub za pomocą lekarzy asystentów;
6) wykonywanie czynności diagnostyczno-terapeutycznych lekarza asystenta w Pracowni
(procedur medycznych), zgodnie z zakresem czynności.
8. Do zakresu czynności Lekarza Asystenta danej Pracowni należą czynności pracownika
opisane w § 34 oraz wykonywanie procedur medycznych zgodnie z powyższym ust. 2-4,
interpretacja medyczna badania - opisanie badania, sporządzenie autoryzowanego wyniku
badania, zapewnienie opieki lekarskiej badanym pacjentom.
9. Do zakresu czynności Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej Pracowni
Elektrofizjologicznych należy nadzór i koordynowanie pracy pielęgniarek, techników
elektroradiologii/elektroradiologów, fizyków medycznych oraz nadzór merytoryczny nad
realizacją świadczeń pielęgniarskich we wszystkich Pracowniach Elektrofizjologicznych,
a także wykonywanie świadczeń pielęgniarskich w danych Pracowniach, zgodnie z zakresem
czynności. Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca Pracowni Elektrofizjologicznych
wykonuje również zadania Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej Pracowni
Echokardiograficznej, opisane w §48 ust.5a.
10. Do
zakresu
czynności
Pielęgniarki
Elektrodiagnostycznej/Pielęgniarki/Technika
Elektroradiologii/Fizyka Medycznego należą czynności pracownika opisane w §34 oraz
stosownie do zakresu czynności ustalonego odpowiednio do zajmowanego stanowiska oraz
posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych:
1) przygotowanie pracowni (w tym leków, sprzętu i aparatury medycznej) do wykonywania
badań/zabiegów;
2) przyjmowanie i przygotowanie pacjentów do badania/zabiegu w Pracowni, na podstawie
skierowań, w tym sprawdzenie czy skierowanie na badanie/zabieg jest właściwe, czy
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pacjent przygotował się do badania/zabiegu wg otrzymanych podczas rejestracji zaleceń,
i udzielenie informacji o badaniu/zabiegu;
3) wykonywanie badania/asystowanie w trakcie wykonywania badania/zabiegu;
4) świadczenia pielęgniarskie;
5) rejestracja pacjentów, w tym udzielanie informacji o badaniu/zabiegu i zaleceniach
dotyczących przygotowania się pacjenta do badania/zabiegu;
6) prowadzenie dokumentacji obowiązującej w Pracowni, dotyczącej wykonywania
świadczeń;
7) sporządzanie sprawozdań statystyczno-rozliczeniowych;
8) mycie i dezynfekcja sprzętu, przygotowanie materiału i sprzętu do sterylizacji;
9) zaopatrywanie Pracowni w leki, sprzęt, inne materiały niezbędne do pracy; utrzymanie
Pracowni w stałej gotowości do pracy.
11. Pracownią Elektrodiagnostyki (EKG) oraz Pracownią Elektrofizjologii i Stymulacji Serca
kieruje bezpośrednio Koordynator Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego. Pracownią Elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG) kieruje
bezpośrednio Koordynator Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Udarowego.
Do kompetencji powyższych Koordynatorów należą czynności kierownika opisane w §34.
Pracownia Echokardiograficzna
§ 48
1. Pracownia Echokardiograficzna jest komórką organizacyjną funkcjonującą w jednostce
organizacyjnej: Pracownie Diagnostyczne i Zabiegowe w Kardiologii, w wydzielonym
zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy. Jest pracownią
diagnostyczną obrazową – USG serca. Świadczy usługi w dni powszednie od godziny 7.00
do godziny 14.35.
2. Do zadań Pracowni należy:
1) wykonywanie badań echokardiograficznych u pacjentów z Oddziałów, na podstawie
właściwego skierowania;
2) wykonywanie badań echokardiograficznych u pacjentów ambulatoryjnych, na podstawie
właściwego skierowania.
3. Stanowiska pracy stanowią:
1) Asystent /Lekarz
2) Pielęgniarka elektrodiagnostyczna, w tym Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca
Pracowni Echokardiograficznej.
4. Do zakresu czynności Asystenta/Lekarza należą czynności pracownika opisane w § 34 oraz
wykonywanie badań zgodnie z powyższym ust. 2, interpretacja medyczna badania - opisanie
badania, sporządzenie autoryzowanego wyniku badania, zapewnienie opieki lekarskiej
badanym pacjentom.
5. Do zakresu czynności Pielęgniarki Elektrodiagnostycznej należą czynności pracownika
opisane w § 34 oraz:
1) przygotowanie pracowni i sprzętu do badań;
2) przygotowanie pacjenta do badania, w tym udzielenie informacji o badaniu;
3) asystowanie w trakcie wykonywania badania;
4) świadczenia pielęgniarskie: mierzenie ciśnienia tętniczego krwi, inne na zlecenie lekarza;
5) rejestracja pacjentów;
6) prowadzenie dokumentacji pracowni;
7) sporządzanie sprawozdań statystyczno-rozliczeniowych;
8) mycie i dezynfekcja sprzętu, przygotowanie materiału i sprzętu do sterylizacji;
9) zaopatrywanie pracowni w leki i sprzęt.

93

5a. Do zadań Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej Pracowni Echokardiograficznej należy
nadzór i koordynowanie pracy pielęgniarek oraz nadzór merytoryczny nad realizacją
świadczeń pielęgniarskich, a także wykonywanie świadczeń pielęgniarskich w Pracowni
Echokardiograficznej.
Pielęgniarka
Koordynująca
i
Nadzorująca
Pracowni
Echokardiograficznej wykonuje również zadania Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej
Pracowni Elektrofizjologicznych, opisane w § 47 ust. 5a.
6. Pracownią kieruje bezpośrednio Koordynator Oddziału Kardiologicznego.
Pracownia Hemodynamiki
§ 48a
1. Pracownia Hemodynamiki jest komórką organizacyjną funkcjonującą w jednostce
organizacyjnej: Pracownie Diagnostyczne i Zabiegowe w Kardiologii w wydzielonym
zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy. Jest pracownią
diagnostyczno-zabiegową obrazową, wykonującą procedury z zakresu kardiologii
inwazyjnej. Świadczy usługi w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz
w zakresie leczenia OZW zapewnia realizację usług całodobowo we wszystkie dni tygodnia,
zgodnie z ustaloną dla niej organizacją udzielania świadczeń.
2. Do zadań Pracowni należy:
1) wykonywanie badań diagnostycznych – koronarografia, i zabiegów leczniczych –
angioplastyka wieńcowa, z użyciem balonów, stentów, z inplantacją stentów lub
wielonaczyniowa, angioplastyka z inplantacją DES oraz innych zabiegów inwazyjnych,
w tym kwalifikowanie do terapii: angioplastyki, chirurgicznego sposobu leczenia
choroby wieńcowej (bay pasy), terapii zachowawczej – leczenia farmakologicznego, oraz
współpraca z zespołami ratownictwa medycznego i klinikami kardiochirurgicznymi
w Bydgoszczy (konsultacje);
2) leczenie OZW (leczenie inwazyjne, w szczególności: dwuetapowe, złożone),
3) leczenie OZW - bez uniesienia ST,
4) leczenie OZW – leczenie z zastosowaniem leku trombolitycznego,
5) przezskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrz – zewnątrz sercowych,
6) przezskórna walwuloplastyka.
3. Stanowiska pracy stanowią:
1) Asystent (lekarz), w tym Koordynator;
2) Pielęgniarka, w tym koordynująca i nadzorująca;
3) Technik Elektroradiologii.
3a. Do zadań Koordynatora Pracowni Hemodynamiki należy bieżące koordynowanie pracy
i procesów w Pracowni Hemodynamiki oraz bieżący nadzór merytoryczny nad realizacją
procesu diagnostyczno-terapeutycznego w Pracowni Hemodynamiki, a także wykonywanie
zadań Asystenta Pracowni Hemodynamiki.
3b.Do zakresu czynności Koordynatora należą czynności kierownika opisane w §34, a dotyczące
bieżącego kierowania pracą komórki organizacyjnej, oraz:
1) ustalenie rodzaju i zakresu wykonywanych badań i zabiegów (procedur medycznych)
w Pracowni Hemodynamiki, w porozumieniu z Koordynatorem
Oddziału
Kardiologicznego i Zastępcą Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelnym Lekarzem
Szpitala oraz za zgodą Dyrektora podmiotu leczniczego;
2) ustalenie metod badań i zabiegów najbardziej odpowiednich do potrzeb i warunków
miejscowych, w porozumieniu z Koordynatorem Oddziału Kardiologicznego;
3) kontrola jakości badań i zabiegów;
4) nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem dokumentacji medycznej
i statystycznej;
5) udzielanie pomocy konsultacyjnej bezpośrednio lub za pomocą Asystentów;
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4.

4a.

5.

6.

7.

6) wykonywanie czynności diagnostyczno-terapeutycznych Asystenta zgodnie z zakresem
czynności.
Do zakresu czynności Asystenta/Lekarza należą czynności pracownika opisane w § 34 oraz
wykonywanie procedur medycznych zgodnie z powyższym ust. 2, interpretacja medyczna
badania - opisanie badania, sporządzenie autoryzowanego wyniku badania, zapewnienie
opieki lekarskiej badanym pacjentom.
Do zakresu czynności Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej Pracowni Hemodynamiki
należy nadzór i koordynowanie pracy pielęgniarek oraz nadzór merytoryczny nad realizacją
świadczeń pielęgniarskich w Pracowni Hemodynamiki, a także wykonywanie świadczeń
pielęgniarskich w Pracowni Hemodynamiki zgodnie z zakresem czynności.
Do zakresu czynności Pielęgniarki należą czynności pracownika opisane w § 34 oraz:
1) przygotowanie pracowni i sprzętu do badań/zabiegów;
2) przygotowanie pacjenta do badania/zabiegu, w tym udzielenie informacji
o badaniu/zabiegu;
3) asystowanie w trakcie wykonywania badania/zabiegu;
4) świadczenia pielęgniarskie;
5) rejestracja pacjentów;
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywania świadczeń;
7) sporządzanie sprawozdań statystyczno-rozliczeniowych;
8) mycie i dezynfekcja sprzętu, przygotowanie materiału i sprzętu do sterylizacji;
9) zaopatrywanie pracowni w leki i sprzęt niezbędny do pracy; utrzymanie pracowni
w stałej gotowości do pracy.
Do zakresu czynności Technika elektroradiologii należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) przyjmowanie pacjentów do badania/na zabiegi na podstawie skierowań;
2) sprawdzanie czy skierowanie do badań/zabiegów radiologii zabiegowej jest właściwe;
3) wpisywanie danych pacjenta i rodzaju badania/zabiegu do książki badań/zabiegów
pracowni oraz prowadzenie innej dokumentacji dotyczącej wykonywania świadczeń;
4) przygotowanie aparatury do wykonywania badań/zabiegów; utrzymanie pracowni
w stałej gotowości do pracy.
Pracą Pracowni Hemodynamiki i jej Koordynatora nadzoruje Koordynator Oddziału
Kardiologicznego, do kompetencji którego należą czynności kierownika opisane w § 34.
Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej i Pracownia Bronchoskopii
§ 49

1. Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej i Pracownia Bronchoskopii są komórkami
organizacyjnymi funkcjonującymi w jednostce organizacyjnej: Pracownie Endoskopowe,
w wydzielonym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy.
Są pracowniami endoskopowymi diagnostyczno-zabiegowymi. Świadczą usługi w dni
powszednie, w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od godziny 7.00 do godziny 14.35,
we wtorki od godziny 7.00 do godziny 18.00.
2. Do zadań Pracowni Gastroenterologicznej (gabinet gastroskopii i kolonoskopii)
należy wykonywanie badań i zabiegów diagnostycznych górnego i dolnego odcinka
przewodu pokarmowego metodą endoskopową u pacjentów z oddziałów szpitalnych
i podmiotów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej, na podstawie
właściwego skierowania.
2a. Do zadań Pracowni Bronchoskopii należy wykonywanie bronchoskopii diagnostycznej –
bronchofiberoskopii oraz bronchoskopii terapeutycznej u pacjentów z oddziałów szpitalnych
i podmiotów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na podstawie właściwego skierowania.
3. Stanowiska pracy stanowią:
1) Kierownik Pracowni Endoskopowych;
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2) Asystent (Lekarz);
3) Pielęgniarska Endoskopowa, w tym Koordynująca i Nadzorująca.
3a. Do zadań Kierownika Pracowni Endoskopowych należy organizowanie i nadzorowanie
pracy Pracowni Endoskopowych oraz nadzór merytoryczny nad realizacją procesu
diagnostyczno-terapeutycznego w Pracowniach Endoskopowych, a także wykonywanie
zadań Asystenta Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.
3b. Do zakresu czynności Kierownika Pracowni Endoskopowych należą czynności opisane
w § 34 oraz:
1) ustalenie rodzaju i zakresu wykonywanych w Pracowniach Endoskopowych badań
i zabiegów (procedur medycznych), w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora do spraw
Lecznictwa – Naczelnym Lekarzem Szpitala i za zgodą Dyrektora;
2) ustalenie liczby oraz metod badań i zabiegów odpowiednich do obowiązujących
standardów, a także do potrzeb i warunków miejscowych; w zakresie Pracowni
Bronchoskopii ścisłe współdziałanie w tym zakresie z Asystentem – specjalistą
w dziedzinie pulmonologii;
3) kontrola jakości wykonywanych badań i zabiegów;
4) nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem dokumentacji medycznej
i statystycznej;
5) wykonywanie czynności diagnostyczno-terapeutycznych Asystenta Pracowni Endoskopii
Gastroenterologicznej zgodnie z zakresem czynności.
4. Do zakresu czynności Asystenta/lekarza należą czynności pracownika opisane w § 34 oraz
wykonanie badania/zabiegu endoskopowego, opisanie badania/zabiegu, sporządzenie
autoryzowanego wyniku badania, zapewnienie opieki lekarskiej badanym pacjentom.
4a. Do zadań Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej Pracowni Endoskopowych należy
koordynowanie pracy pielęgniarek oraz nadzór merytoryczny nad realizacją świadczeń
pielęgniarskich, a także wykonywanie świadczeń pielęgniarskich w Pracowniach
Endoskopowych zgodnie z zakresem czynności.
5. Do zakresu czynności Pielęgniarki Endoskopowej należą czynności pracownika opisane
w § 34 oraz:
1) przygotowanie pracowni i sprzętu do badań/zabiegów endoskopowych;
2) przygotowanie pacjenta do badania/zabiegu endoskopowego, w tym udzielenie
informacji o badaniu/zabiegu;
3) asystowanie w trakcie badań/zabiegów endoskopowych;
4) świadczenia pielęgniarskie: mierzenie ciśnienia tętniczego krwi, iniekcje domięśniowe
i dożylne, obserwacja pacjentów po badaniu / zabiegu;
5) rejestracja pacjentów;
6) prowadzenie dokumentacji pracowni;
7) sporządzanie sprawozdań statystyczno-rozliczeniowych;
8) mycie i dezynfekcja sprzętu, przygotowanie materiału i sprzętu do sterylizacji;
9) zaopatrywanie pracowni w leki i sprzęt.
6. Kierownik Pracowni Endoskopowych kieruje Pracowniami Endoskopowymi: Pracownią
Endoskopii Gastroenterologicznej i Pracownią Bronchoskopii.
Bank Krwi z Pracownią Serologiczną
Lekarz Transfuzjonista
§ 50
1. Bank Krwi (BK) z Pracownią Serologiczną (PS) jest jednostką organizacyjną funkcjonującą
w wydzielonym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego: Szpital Powiatowy. Świadczy
usługi we wszystkie dni tygodnia całodobowo. W skład Banku Krwi (BK) z Pracownią
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Serologiczną (PS) wchodzą komórki organizacyjne: Bank Krwi (BK) oraz Pracownia
Serologiczna (PS).
2. Bank Krwi jest pracownią krwi. Jego strukturę tworzą: pracownia banku krwi, magazyn
banku krwi.
3. Pracownia Serologiczna jest medycznym laboratorium diagnostycznym. Jej strukturę tworzy
pracownia serologiczna.
4. Do zadań Banku Krwi należy:
1) zaopatrywanie podmiotu leczniczego w krew i jej składniki;
2) przechowywanie krwi i jej składników w odpowiednich dla nich warunkach;
3) zaopatrywanie oddziałów w krew i jej składniki na podstawie indywidualnych
zapotrzebowań;
4) kontrola gospodarki krwią i jej składnikami na terenie szpitala;
5) wykonywanie krwioupustu leczniczego;
6) rozpowszechnianie różnych form autotransfuzji i leczenia krwiozastępczego;
7) przechowywanie i kierowanie do utylizacji resztek po przetoczeniu krwi i jej składników.
5. Do zadań Pracowni Serologicznej należy:
1) wykonywanie badań serologicznych – grup krwi, prób zgodności serologicznej między
dawcą a biorcą u pacjentów hospitalizowanych, badań immunohematologicznych u kobiet
ciężarnych;
2) dokonywanie wpisów grup krwi w legitymacjach służbowych żołnierzy zawodowych oraz
wydawanie kart identyfikacji grup krwi;
3) współpraca w zakresie wykrywania odczynów poprzetoczeniowych z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
6. BK i PS współpracuje z RC Ki K w Bydgoszczy, które sprawuje merytoryczny nadzór nad
ich działalnością.
7. Badania diagnostyczne wykonywane są pacjentom hospitalizowanym i pacjentom
ambulatoryjnym, zgodnie ze skierowaniem lekarza, oraz pacjentom zleceniodawcom
indywidualnym – na ich zlecenie, odpłatnie.
8. Materiał pobierany jest w oddziałach, w poradniach specjalistycznych a w przypadku
pacjentów zleceniodawców indywidualnych – w CLA, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie instrukcjami.
9. Materiał do badań diagnostycznych transportowany jest do PS i przyjmowany przez
personel PS zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami.
10. Wykonywanie badań diagnostycznych odbywa się zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
w BK i PS.
11. Wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych odbywa się zgodnie
z instrukcjami.
12. Kontrola procesu diagnostycznego odbywa się zgodnie z programem zapewnienia jakości.
13. Dokumentację dotyczącą użytkowania sprzętu i wykonywania badań prowadzi osoba
wykonująca dane czynności wg jej zakresu obowiązków, natomiast wynik końcowy badania
autoryzuje diagnosta laboratoryjny. Kierownik BK i PS prowadzi nadzór nad całą
dokumentacją.
14. Wyniki badań wystawiane są i przekazywane zleceniodawcy zgodnie z instrukcją.
15. Szczegółowy przebieg procesu diagnostycznego regulują procedury i instrukcje
obowiązujące w BK i PS.
16. Stanowiska pracy w BK i PS stanowią:
1) Kierownik BK (Lekarz Transfuzjonista);
2) Kierownik PS;
3) Asystent / Diagnosta Laboratoryjny;
4) Laborant/Technik Chemii lub Technik Analityki Medycznej;
5) Pielęgniarka;
6) Pomoc Laboratoryjna.
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17. Do zadań Kierownika BK (Lekarza Transfuzjonisty) należy nadzór nad krwiolecznictwem
w oddziałach szpitalnych, zaopatrzenie podmiotu leczniczego w krew i jej składniki, nadzór
nad prawidłowym funkcjonowaniem Pracowni BK. Magazynu BK, PS.
18. Do zakresu czynności Kierownika BK (Lekarza Transfuzjonisty) należą czynności opisane
w § 34 oraz:
1) nadzór nad stanem rezerw magazynu Banku Krwi i prawidłowym przechowywaniem krwi
i jej składników;
2) nadzór nad gospodarką krwią i jej składnikami w oddziałach i kontrola dokumentacji
dotyczącej krwiolecznictwa;
3) nadzór nad autotransfuzją;
4) szkolenie personelu szpitalnego w zakresie krwiolecznictwa;
5) konsultacje transfuzjologiczne pacjentów;
6) kwalifikacje pacjentów do zabiegów i nadzór nad zabiegami wykonywanymi w Pracowni
Banku Krwi;
7) propagowanie idei krwiodawstwa;
8) nadzór nad opracowywaniem instrukcji stanowiskowych w BK i PS;
9) stała aktualizacja procedur z zakresu krwiolecznictwa.
19. Do zadań Kierownika PS należy
nadzór merytoryczny nad realizacją procesu
diagnostycznego w PS i funkcjonowaniem PS oraz prowadzenie czynności diagnostycznych.
20. Do zakresu czynności Kierownika PS należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) ustalenie w porozumieniu z Kierownikiem Banku Krwi i Zastępcą Dyrektora do spraw
Lecznictwa–Naczelnym Lekarzem Szpitala i za zgodą Dyrektora rodzaju
wykonywanych badań i świadczonych usług w PS;
2) wykonywanie badań serologicznych w razie potrzeby i w przypadkach wątpliwych
diagnostycznie;
3) szkolenie i okresowa weryfikacja umiejętności podległych pracowników;
4) dostosowywanie procedur serologicznych do aktualnie obowiązujących standardów;
5) zaopatrywanie PS w odczynniki i sprzęt laboratoryjny;
6) prowadzenie dokumentacji;
7) sporządzanie sprawozdań.
21. Do zadań Asystenta/Diagnosty Laboratoryjnego należy wykonywanie badań serologicznych,
autoryzowanie ich wyników, przyjmowanie krwi i jej składników do magazynu BK,
wydawanie krwi i jej składników na oddziały szpitalne.
22. Do zakresu czynności Asystenta/Diagnosty Laboratoryjnego należą czynności opisane
w § 34 oraz:
1) przygotowanie i wykonanie badań serologicznych zgodnie z procedurami – grup krwi +Rh,
przeciwciał odpornościowych, BTA, kompletu badań przed przetoczeniem krwi;
2) opisywanie zleceń i przesyłanie próbek na badania konsultacyjne do RCKiK
w Bydgoszczy;
3) wypisywanie wyników badań i prowadzenie dokumentacji serologicznej i dokumentacji
magazynu BK;
4) zamawianie i przyjmowanie do magazynu BK krwi i jej składników;
5) okresowa kontrola warunków przechowywania krwi i jej składników;
6) wydawanie krwi i jej składników na oddziały;
7) wykonywanie sprawozdań z działalności magazynu BK;
8) uczestnictwo w opracowywaniu instrukcji stanowiskowych dla poszczególnych pracowni.
23. Do zadań Laboranta należy wykonywanie badań serologicznych, przyjmowanie krwi i jej
składników do magazynu BK, wydawanie krwi i jej składników na oddziały.
24. Do zakresu czynności Laboranta należą czynności pracownika opisane w § 34 oraz:
1) przygotowanie i wykonanie badań serologicznych zgodnie z procedurami – grup krwi +Rh,
przeciwciał odpornościowych, BTA, kompletu badań przed przetoczeniem krwi;
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2) opisywanie zleceń i przesyłanie próbek na badania konsultacyjne do RCKiK
w Bydgoszczy;
3) wypisywanie wyników badań i prowadzenie dokumentacji serologicznej i dokumentacji
magazynu BK;
4) zamawianie i przyjmowanie do magazynu BK krwi i jej składników;
5) okresowa kontrola warunków przechowywania krwi;
6) wydawanie krwi na oddziały;
7) wykonywanie sprawozdań z działalności magazynu BK;
8) uczestnictwo w opracowywaniu instrukcji stanowiskowych dla poszczególnych pracowni.
25. Do zadań Pielęgniarki należy wykonywanie upustu krwi, czynności związane
z prowadzeniem magazynu BK.
26. Do zakresu czynności Pielęgniarki należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) wykonywanie upustu krwi i opieka nad pacjentem w trakcie upustu krwi;
2) skreślony;
3) zamawianie i przyjmowanie do magazynu BK krwi i jej składników;
4) okresowa kontrola warunków przechowywania krwi i jej składników;
5) wydawanie krwi i jej składników na oddziały;
6) przyjmowanie resztek poprzetoczeniowych i ich przechowywanie;
7) prowadzenie dokumentacji magazynu BK i Pracowni BK;
8) wykonywanie sprawozdań z działalności magazynu BK i Pracowni BK.
27. Do zadań Pomocy Laboratoryjnej należy wykonywanie prac pomocniczych – mycie szkła
laboratoryjnego, przygotowywanie płynów dezynfekcyjnych, sprzątanie pomieszczeń BK.
28. Do zakresu czynności Pomocy Laboratoryjnej należą czynności pracownika opisane w § 34
oraz:
1) mycie szkła laboratoryjnego;
2) skreślony;
3) codzienne przygotowywanie płynów dezynfekcyjnych;
4) zdawanie brudnej bielizny i przyjmowanie czystej;
5) okresowe rozmrażanie i mycie lodówek w magazynie BK i PS;
6) codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń należących do BK i PS;
7) zdawanie odpowiednio posegregowanych i oznaczonych odpadów.
29. Kierownik Banku Krwi pełni funkcje Lekarza Transfuzjonisty, do zakresu czynności którego
należy:
1) nadzór nad prawidłowym zaopatrzeniem podmiotu leczniczego w krew i jej składniki;
2) udzielanie konsultacji w sprawach dotyczących leczenia krwią i jej składnikami;
3) prowadzenie analizy codziennej praktyki leczenia krwią i jej składnikami;
4) szkolenie personelu zajmującego się przetaczaniem krwi i jej składnikami;
5) nadzór nad przestrzeganiem procedury dotyczącej postępowania z krwią i jej składnikami;
6) nadzór nad stosowaniem właściwego sprzętu do przetaczania krwi i jej składników
(zestawy do przetoczeń, filtry, podgrzewacze itd.);
7) skreślony;
8) kontrolowanie trybu postępowania i ocena odczynów poprzetoczeniowych;
9) kontrola przetoczeń krwi, właściwego ich dokumentowania, monitorowania,
przestrzegania wskazań do przetaczania krwi i jej składników.
Apteka Szpitalna
§ 51
1. Apteka Szpitalna jest komórką organizacyjną Szpitala.
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2. Działa w godzinach od 7.00 do godziny 14.35, a ponadto w wyznaczonych godzinach
popołudniowych w zakresie przyrządzania leków cytostatycznych, oraz pełni całodobowo
dyżur na wezwanie.
3. Do zadań Apteki Szpitalnej należy:
1) zaopatrzenie komórek działalności leczniczej podmiotu leczniczego w leki, środki
dezynfekcyjne, opatrunki, nici chirurgiczne;
2) nadzór nad racjonalną gospodarką lekami, środkami odurzającymi, psychotropowymi,
spirytusami, materiałami medycznymi;
3) przyrządzanie leków recepturowych, żywieniowych, cytostatycznych, zapewnienie
prawidłowych i bezpiecznych warunków ich przygotowania z gwarancją bezpieczeństwa
dla pacjentów hospitalizowanych;
4) kontrola apteczek oddziałowych;
5) udzielanie informacji o lekach wraz z zagadnieniami farmacji klinicznej
i racjonalnej farmakoterapii;
6) szkolenie stażystów i praktykantów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
apteki;
7) analizowanie kosztów zakupu leków i zużycia leków przez komórki organizacyjne
podmiotu leczniczego;
8) udział w pracach Komitetu Terapeutycznego.
4. Stanowiska pracy w Aptece stanowią:
1) Kierownik;
2) Magister Farmacji – Zastępca Kierownika;
3) Starszy Technik Farmacji;
4) Magazynier magazynu opatrunków;
5) Fasowacz;
6) Referent.
5. Do zadań Kierownika należy zabezpieczenie podmiotu leczniczego w produkty lecznicze
i wyroby medyczne, nadzór nad racjonalną gospodarką produktami leczniczymi i wyrobami
medycznymi.
6. Do zakresu czynności Kierownika należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji produktów leczniczych i wyrobów
medycznych;
2) nadzór nad właściwym przechowywaniem produktów leczniczych i wyrobów
medycznych;
3) nadzór nad oznakowaniem i tożsamością produktów leczniczych i wyrobów
medycznych;
4) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem leków recepturowych i leków aptecznych;
5) zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
6) prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece osób;
7) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rozchodów środków odurzających,
psychotropowych i spirytusu w aptece i w komórkach organizacyjnych podmiotu
leczniczego;
8) okresowa kontrola apteczek oddziałowych w zakresie prawidłowego przechowywania
leków, stanu zapasów oraz terminów ważności leków.
7. Do zadań Magistra Farmacji – Zastępcy Kierownika należy zastępowanie Kierownika
podczas nieobecności, nadzór nad magazynami aptecznymi – lekami i inwentarzem,
organizacja pracy podległego personelu, nadzór nad racjonalną gospodarką spirytusami
i lekami odurzającymi.
8. Do zakresu czynności Magistra Farmacji – Zastępcy Kierownika należą czynności opisane
w § 34 oraz:
1) zakup leków i materiałów medycznych z hurtowni z godnie z przepisami o zamówieniach
publicznych;
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2) rozchód i przychód środków odurzających, spirytusu;
3) wytwarzanie leków jałowych, trucizn;
4) sprawdzanie terminów ważności leków;
5) kontrola apteczek oddziałowych;
6) okresowe szkolenia pracowników;
7) nadzór nad pracownią koncentratów Stacji Dializ i płynów do żywienia pozajelitowego;
8) pomoc w przygotowywaniu przetargów, sprawozdań.
9. Do zadań Starszego Technika Farmacji należy przygotowywanie leków gotowych,
recepturowych, koncentratów dla Stacji Dializ, leków do żywienia pozajelitowego,
dla komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego, właściwe zabezpieczenie powierzonego
magazynu leków.
10. Do zakresu czynności Starszego Technika Farmacji należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) wydawanie leków zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami z komórek
organizacyjnych, z wyjątkiem substancji odurzających i silnie działających;
2) przygotowywanie leków recepturowych zgodnie z procedurą farmaceutyczną;
3) prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów leków – współpraca z Działem
Ekonomiczno-Finansowym;
4) sprawdzanie zgodności zapisów ewidencji magazynowej ze stanem spisu z natury;
5) przygotowywanie magazynów do inwentaryzacji.
11. Do zadań Magazyniera magazynu opatrunków należy zaopatrzenie podmiotu leczniczego
w opatrunki i nici chirurgiczne, zabezpieczenie powierzonego magazynu.
12. Do zakresu czynności Magazyniera magazynu opatrunków należą czynności opisane w § 34
oraz:
1) przychód i rozchód opatrunków zgodnie ze złożonymi zamówieniami;
2) prowadzenie prawidłowej dokumentacji przychodu i rozchodu – współpraca z Działem
Ekonomiczno-Finansowym;
3) przygotowanie magazynu do inwentaryzacji;
4) sprawdzanie zgodności zapisów ewidencyjnych magazynu ze stanem spisu z natury.
13. Do zadań Fasowacza należy pomoc technikom i magistrom farmacji w pracach
pomocniczych.
14. Do zakresu czynności Fasowacza należą czynności pracownika opisane w § 34 oraz:
1) sprzątanie pomieszczeń aptecznych;
2) mycie szklanych opakowań zwrotnych (butelki);
3) pomoc przy przyjmowaniu towaru do apteki – rozpakowywanie kartonów;
4) pomoc w koncentratach przy napełnianiu i przenoszeniu baniaków;
5) pomoc przy ekspediowaniu leków, środków dezynfekcyjnych, płynów infuzyjnych;
6) sterylizacja sprzętu i odzieży do produkcji płynów jałowych.
15. Do zadań Referenta należy prowadzenie magazynu koncentratów, pomoc kierownikowi
w pracach administracyjnych.
16. Do zakresu czynności Referenta należą czynności pracownika opisane w § 34 oraz:
1) przyjmowanie towaru do magazynu (sprawdzanie zgodności numerów serii i dat
ważności) i jego wydawanie, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem z komórek
organizacyjnych;
2) przygotowanie magazynu do inwentaryzacji oraz współpraca z zespołami spisowymi;
3) prawidłowe prowadzenie dokumentacji w zakresie przychodu i rozchodu towarów;
4) bieżące sprawdzanie zgodności zapisów ewidencji magazynowej ze stanem spisu
z natury oraz uzgadnianie ewidencji magazynowej z ewidencją księgowości
(w tym sprawdzanie faktur z umowami przetargowymi, wpisywanie pozycji
„nieprzetargowych”);
5) dbanie o właściwe zabezpieczenie magazynu;
6) składanie zapotrzebowań do magazynu na materiały biurowe;
7) pobieranie i rozliczanie zaliczek pieniężnych na zakup leków.
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Dział Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości
Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością
§ 52
1. Dział Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości jest komórką organizacyjną działalności
medycznej Szpitala, pełniącą
funkcję nadzoru bezpieczeństwa epidemiologicznego
i sanitarnego oraz wdrażania i monitorowania systemów jakości. Świadczy usługi w dni
powszednie, od godz. 7:00 do godz. 14:35.
2. Zakresy zadań i czynności pracowników Działu Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania
Jakości obejmują następujące obszary:
1) monitorowanie zakażeń szpitalnych;
2) nadzorowanie stanu sanitarno – higienicznego komórek organizacyjnych działalności
leczniczej i pomocniczej podmiotu leczniczego;
3) wdrażanie i monitorowanie systemów jakości.
3. W zakresie monitorowania zakażeń szpitalnych do zadań Działu należy:
1) rejestrowanie zakażeń szpitalnych;
2) opracowanie i realizacja rocznego Programu Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym;
3) prowadzenie walidacji procesu rejestracji zakażeń szpitalnych (analiza
retrospektywna dokumentacji pacjentów hospitalizowanych, monitoring czynników
ryzyka zakażeń, monitorowanie wyników badań mikrobiologicznych, zużycia
antybiotyków);
4) opracowanie raportów zakażeń szpitalnych;
5) prowadzenie raz w roku badania punktowego występowania zakażeń szpitalnych;
6) prowadzenie ogólnoszpitalnego rejestru kart zakażenia szpitalnego, kart rejestracji
drobnoustrojów alarmowych, oraz rejestru podejrzeń / zachorowań na choroby
zakaźne;
7) organizowanie i udział w zebraniach Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
8) prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego i analizowanie źródeł zakażeń;
9) wdrożenie i nadzorowanie
procedur izolacji pacjentów ze względów
epidemiologicznych;
10) udział w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym;
11) opracowanie i wdrożenie procedur z zakresu kontroli zakażeń szpitalnych,
nadzorowanie opracowanych procedur (instrukcji) dotyczących metod, technik pracy
personelu mających;
wpływ na redukowanie ryzyka zakażeń szpitalnych;
12) nadzorowanie jakości mikrobiologicznej wody – monitoring badania wody
w kierunku Legionella sp;
13) organizowanie i prowadzenie systematycznej edukacji personelu w zakresie zakażeń
szpitalnych;
14) współpraca z Poradnią Pracowniczą w nadzorowaniu stanu zdrowia personelu w celu
zapobiegania przenoszenia zakażeń z personelu na chorych, stosowania szczepień
ochronnych.
4. W zakresie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym komórek organizacyjnych
działalności leczniczej i pomocniczej podmiotu leczniczego do zadań Działu należy:
1) przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym rocznym Programem Kontroli
Sanitarno-Higienicznych;
2) nadzór nad realizacją usług kompleksowego utrzymania porządku, czystości
i dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego (w zakresie realizacji planu higieny
i sposobu wykonywania usługi);
3) nadzór nad realizacją usługi dezynsekcji i deratyzacji;
4) monitorowanie czystości mikrobiologicznej zgodnie z ustalonym harmonogramem;
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5) opiniowanie, w zakresie aspektów epidemiologicznych, modernizacji, remontów
komórek organizacyjnych Szpitala, oraz zakupu sprzętu medycznego;
6) uczestnictwo w kontrolach sanitarno-epidemiologicznych prowadzonych przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz opracowanie i nadzorowanie
realizacji zaleceń pokontrolnych;
7) udział w przygotowaniu i nadzorowanie realizacji Programu dostosowania podmiotu
leczniczego do wymagań jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, określonych
w obowiązujących przepisach prawa;
8) merytoryczny dobór preparatów dezynfekcyjnych i antyseptycznych, mających
zastosowanie w Szpitalu.
5. W zakresie monitorowania zakażeń szpitalnych do zadań Działu należy:
6. rejestrowanie zakażeń szpitalnych;
1) opracowanie i realizacja rocznego Programu Zapobiegania Zakażeniom Szpitalnym;
2) prowadzenie walidacji procesu rejestracji zakażeń szpitalnych (analiza
retrospektywna dokumentacji pacjentów hospitalizowanych, monitoring czynników
ryzyka zakażeń, monitorowanie wyników badań mikrobiologicznych, zużycia
antybiotyków);
3) opracowanie raportów zakażeń szpitalnych;
4) prowadzenie raz w roku badania punktowego występowania zakażeń szpitalnych;
5) prowadzenie ogólnoszpitalnego rejestru kart zakażenia szpitalnego, kart rejestracji
drobnoustrojów alarmowych, oraz rejestru podejrzeń / zachorowań na choroby
zakaźne;
6) organizowanie i udział w zebraniach Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
7) prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego i analizowanie źródeł zakażeń;
8) wdrożenie i nadzorowanie
procedur izolacji pacjentów ze względów
epidemiologicznych;
9) udział w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym;
10) opracowanie i wdrożenie procedur z zakresu kontroli zakażeń szpitalnych,
nadzorowanie opracowanych procedur (instrukcji) dotyczących metod, technik pracy
personelu mających;
wpływ na redukowanie ryzyka zakażeń szpitalnych;
11) nadzorowanie jakości mikrobiologicznej wody – monitoring badania wody
w kierunku Legionella sp;
12) organizowanie i prowadzenie systematycznej edukacji personelu w zakresie zakażeń
szpitalnych;
13) współpraca z Poradnią Pracowniczą w nadzorowaniu stanu zdrowia personelu w celu
zapobiegania przenoszenia zakażeń z personelu na chorych, stosowania szczepień
ochronnych.
7. W zakresie poprawy i monitorowania Jakości Usług Medycznych do zadań Działu należy:
1) współuczestniczenie w wypracowaniu i wdrażaniu strategii działań w zakresie
zapewnienia jakości;
2) opracowanie i wdrażanie procedur , instrukcji w zakresie zapewnienia jakości,
3) organizowanie zebrań Komitetu ds. Jakości Usług Medycznych oraz zespołów
tematycznych;
4) koordynowanie prac zespołów tematycznych w zakresie ustalania procedur,
instrukcji;
5) prowadzenie badań satysfakcji pacjentów, pracowników, opracowanie analiz,
przygotowanie wniosków – przedstawienie Dyrektorowi podmiotu leczniczego oraz
kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych;
6) wprowadzanie danych i informacji na stronie wewnętrznej Szpitala z zakresu
zarządzania jakością;
7) monitorowanie wskaźników jakościowych, realizacji procedur, instrukcji;
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8) uczestniczenie w dostosowaniu działalności podmiotu leczniczego do wymagań
określonych w standardach akredytacyjnych i innych systemach zarządzania jakością
oraz uczestnictwo w zewnętrznej ocenie Szpitala;
9) opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych z zakresu zapewnienia jakości
dla wszystkich grup zawodowych.
8. Stanowiska pracy w Dziale Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości stanowią:
1) Kierownik;
2) Starszy Asystent do spraw higieny/Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania
Jakością;
3) Pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;
4) Referent.
9. Do zadań Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania należy:
1) identyfikacja, wdrożenie i utrzymanie wszelkich procesów mających wpływ na
funkcjonowanie SZJ;
2) nadzór nad realizacją przyjętej przez zakład polityki jakości oraz wnioskowanie do
Dyrektora o jej zmianę lub aktualizację;
3) koordynowanie prac przy opracowywaniu, zatwierdzaniu, weryfikacji, aktualizacji
i rozpowszechnianiu dokumentacji SZJ;
4) przygotowanie i organizacja przeglądów Systemu Zarządzania Jakością, sporządzanie
w tym zakresie raportów oraz sprawozdań przekazywanych wszystkim pracownikom
zakładu;
5) organizowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych oraz sporządzanie związanej
z nimi dokumentacji;
6) nadzorowanie działań zapobiegawczych i korygujących oraz prowadzenie odpowiedniej
w tym zakresie dokumentacji;
7) przedstawianie Dyrektorowi wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem SZJ;
8) przygotowanie zakładu do auditów zewnętrznych oraz uczestniczenie w nich;
9) rozpowszechnianie wśród wszystkich pracowników wymagań stawianych przez pacjenta
przed zakładem;
10) prowadzenie rozpoznania potrzeb szkoleniowych w zakresie SZJ i opracowywanie
propozycji w tym zakresie. Szkolenie nowo przyjętych pracowników;
11) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w obszarze systemu zarządzania
jakością;
12) kierowanie pracami komitetu ds. jakości usług medycznych oraz prowadzenie związanej
z tym dokumentacji;
10. Pełnomocnik odpowiada za zapewnienie skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania
Jakością w całym zakładzie.
Centralna Sterylizatornia
§ 53
1. Centralna Sterylizatornia (CS) jest komórką organizacyjną działalności pomocniczej
podmiotu leczniczego. Prowadzi działalność usługową dla poszczególnych komórek
organizacyjnych podmiotu leczniczego oraz podmiotów zewnętrznych, zgodnie z umowami
zawartymi między podmiotem leczniczym a tymi podmiotami.
2. CS świadczy usługi w dni powszednie od poniedziałku do soboty w systemie
dwuzmianowym: na I zmianie w godzinach: 6.00-13.35, na II zmianie w godzinach: 13.3021.05, a w niedziele i święta tylko na II zmianie w godzinach: 13.30-21.05.
3. Godziny przyjęć sprzętu do CS oraz wydawania sprzętu po sterylizacji określa odpowiednia
instrukcja.
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4. Do zadań CS należy:
1) mycie i dezynfekcja instrumentarium medycznego – automatycznie i ręcznie;
2) kontrola stanu, konserwacja i pakowanie sprzętu do sterylizacji;
3) składanie, kompletowanie i pakietowanie tekstyliów operacyjnych do sterylizacji;
4) sterylizacja sprzętu wielokrotnego użycia poprzez sterylizację wysokotemperaturową
(para wodna) lub niskotemperaturową (tlenek etylenu);
5) przekazywanie sterylnych narzędzi i materiałów do poszczególnych komórek
organizacyjnych podmiotu leczniczego według określonego harmonogramu;
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej obiegu i kontroli skuteczności procesów
dezynfekcji i sterylizacji;
7) szkolenie pracowników w zakresie dezynfekcji i sterylizacji oraz postępowania
z aparaturą dezynfekującą i sterylizującą;
8) bieżące analizowanie rynku w zakresie sprzętu sterylizacyjnego, opakowań
sterylizacyjnych i innych środków niezbędnych do skutecznej i prawidłowej sterylizacji.
6. Praca w CS organizowana jest zgodnie z niniejszym regulaminem oraz odpowiednimi innymi
regulaminami, zarządzeniami, procedurami i instrukcjami, zasadami bhp i p.poż.
7. Stanowiska pracy:
1) Kierownik;
2) Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca;
3) Pielęgniarki;
4) Technicy Sterylizacji Medycznej;
5) Operatorzy Ciśnieniowych Sterylizatorów Gazowych i Parowych,
6) Przyuczona Sterylizatorka.
8. Kierownik CS podlega bezpośrednio Naczelnej Pielęgniarce. Do zadań Kierownika należy
kierowanie pracą całego działu, w szczególności:
1) organizowanie pracy osób zatrudnionych w CS, kierowanie nimi;
2) nadzorowanie i ustalanie harmonogramu dyżurów pod kątem zabezpieczenia usług w CS;
3) nadzór nad bieżącym kontrolowaniem procesów sterylizacyjnych;
4) nadzór nad właściwym wyposażeniem CS w materiał i sprzęt medyczny;
5) ustalanie zakresu działań dla podległego personelu;
6) liczenie kosztów utrzymania CS;
7) sprawozdawczość;
8) organizowanie szkoleń dla personelu bezpośrednio zatrudnionego przy procesach
sterylizacji;
9) nadzór nad prowadzeniem obowiązującej dokumentacji;
10)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.
9. Do zakresu czynności Kierownika należą czynności opisane w § 34 oraz opracowywanie
instrukcji – procedur określających sposób wykonywania czynności na wszystkich
stanowiskach pracy, kontrola skuteczności przeprowadzanych procesów, ustalanie terminów
przydatności sprzętu do użycia.
10. Kierownikowi podlega bezpośrednio Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca.
11. Do zadań Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej należy:
1) organizacja i nadzorowanie pracy podległego personelu;
2) pomoc Kierownikowi w opracowywaniu sprawozdań oraz zapotrzebowań na niezbędny do
pracy działu sprzęt i materiał;
3) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie sterylizacji, dezynfekcji,
wyposażenia w materiały sterylne;
4) nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym działu;
5) kontrola stanu jakościowego i ilościowego wydawanego sprzętu.
12. Do zakresu czynności Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej należą czynności opisane
w § 34 oraz:
1) organizowanie stanowisk pracy podległego personelu;
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2) prowadzenie dokumentacji;
3) okresowe kontrole zgodności /ilościowe/ sprzętu znajdującego się na stanie działu;
4) prowadzenie magazynu podręcznego – bieżące uzupełnianie wydanego materiału;
5) zgłaszanie stwierdzonych awarii sprzętu służbom technicznym;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie usług działu;
7) kontrole stanu sanitarno-higienicznego na stanowiskach pracy w dziale;
8) szkolenia personelu.
13. Pielęgniarce Koordynującej i Nadzorującej podlega bezpośrednio Pielęgniarka, Technik
Sterylizacji Medycznej, Operator Ciśnieniowych Sterylizatorów Gazowych i Parowych,
Przyuczona Sterylizatorka.
14. Do zadań Pielęgniarki, Technika Sterylizacji Medycznej, Operatora Ciśnieniowych
Sterylizatorów Gazowych i Parowych, Przyuczonej Sterylizatorki należy:
1) kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji
i sterylizacji;
2) przeprowadzenie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod
i urządzeń;
3) przeprowadzenie kontroli procesów dekontaminacji;
4) prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
15. Do zakresu czynności Pielęgniarki, Technika Sterylizacji Medycznej, Operatora
Ciśnieniowych Sterylizatorów Gazowych i Parowych, Przyuczonej Sterylizatorki należą
czynności pracownika opisane w § 34 oraz:
1) prowadzenie dokumentacji – dotyczącej ilości i jakości przyjmowanego i wydawanego
sprzętu;
2) kwalifikacja przyjmowanego sprzętu, zgodnie z cennikiem;
3) dezynfekcja, mycie, przegląd opakowanie, oznakowanie i sterylizacja sprzętu
medycznego;
4) kontrola stanu, przegląd, składanie, kompletowanie pakietów bielizny operacyjnej,
oznakowanie i sterylizacja;
5) sprawdzenie gotowości urządzeń do pracy – testowanie;
6) obsługa sterylizatorów (autoklawów) parowych – nadzór nad procesem sterylizacji,
kontrola każdego procesu;
7) obsługa sterylizatorów gazowych – nadzór nad procesem sterylizacji, kontrola każdego
procesu, przestrzeganie czasu aeracji;
8) magazynowanie sprzętu sterylnego;
9) przygotowanie materiału sterylnego do wydania;
10) utrzymanie czystości na przydzielonych w danym dniu stanowiskach pracy;
11) obsługa pozostałego sprzętu i aparatury zgodnie z instrukcjami obsługi.
Przychodnia Przyszpitalna
Poradnie Specjalistyczne
Poradnie Medycyny Pracy
§ 54
1. Poradnie Specjalistyczne i Poradnie Medycyny Pracy są jednostkami organizacyjnymi
wydzielonego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego: Przychodni Przyszpitalnej.
2. Świadczenia Poradni Specjalistycznych, Poradni Medycyny Pracy udzielane są w miejscu
poszczególnych komórek organizacyjnych, w przypadku poradni - w dni powszednie,
w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, zgodnie z harmonogramem pracy
poszczególnych poradni, a w przypadku wyjazdowego zespołu opieki paliatywnej domowej
(hospicjum domowego) - we wszystkie dni tygodnia (również w święta), całodobowo.
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3. Harmonogram pracy poradni specjalistycznych jest zgodny z umową zawartą z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Harmonogram, na bieżąco aktualizowany przez Kierownika
Lecznictwa Specjalistycznego, jest dołączany do niniejszego Regulaminu.
4. Poradnie specjalistyczne zobowiązane są – w przypadkach uzasadnionych klinicznie – do
udzielania świadczeń w formie porad domowych.
5. Rejestracja pacjentów odbywa się na zasadach określonych w § 4 ust. 3 i 4 niniejszego
Regulaminu.
6. Rejestracja jest zobowiązana do weryfikacji prawa pacjenta do uzyskania świadczeń na
podstawie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu, który potwierdza
uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. W przypadku nieobecności lekarza realizującego świadczenia zgodnie z umową zawartą
z Narodowym Funduszem Zdrowia, poradnia zobowiązana jest do poinformowania
pacjentów o sposobie zorganizowania opieki w tym zakresie. Informacja dostępna jest
w miejscu udzielania świadczeń oraz w siedzibie podmiotu leczniczego.
8. Do podstawowych zadań Przychodni Przyszpitalnej należy podstawowa diagnostyka
i leczenie w poszczególnych Poradniach Specjalistycznych i Poradniach Medycyny Pracy,
w trybie ambulatoryjnym, oraz w Hospicjum Domowym, a także wykonywanie innych usług
medycznych, w zakresie specjalności:
1) alergologii dla dorosłych, w tym wykonywanie diagnostyki i leczenia chorób
alergologiczno-pulmonologicznych oraz badań spirometrycznych, a także wykonywanie
konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych;
2) alergologii dla dzieci, w tym wykonywanie diagnostyki i leczenia chorób alergologicznopulmonologicznych oraz badań spirometrycznych, a także wykonywanie konsultacji
w zakresie pediatrii;
3) anestezjologii i leczenia bólu, w tym wykonywanie konsultacji anestezjologicznych;
4) diabetologii i opieki nad pacjentem z cukrzycą (pacjentką z cukrzyca ciężarnych), w tym
z zespołem stopy cukrzycowej i chorobami tarczycy (diagnostyka i leczenie cukrzycy,
chorób na podłożu cukrzycy i jej powikłań) w tym wykonywanie programów profilaktyki
chorób, oświaty i promocji zdrowia, w szczególności edukacji zdrowotnej
(diabetologicznej), a także wykonywanie konsultacji poszpitalnych w zakresie chorób
wewnętrznych;
5) endokrynologii dla dorosłych, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej
u pacjentów z podejrzeniem nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia
onkologicznego oraz programów profilaktyki chorób, a także wykonywanie konsultacji
w zakresie chorób wewnętrznych;
6) gastroenterologii, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentów
z podejrzeniem nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
oraz programów profilaktyki chorób, a także wykonywania konsultacji w zakresie
pediatrii;
6a) hematologii i nowotworów krwi, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej
u pacjentów z podejrzeniem nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia
onkologicznego, a także wykonywanie konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych;
7) kardiologii, w tym wykonywanie kontroli rozruszników i kardiowerterów/stymulatorów
serca oraz badań elektrokardiograficznych, a także wykonywanie konsultacji w zakresie
chorób wewnętrznych;
8) nefrologii, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentów z podejrzeniem
nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, a także
wykonywanie konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych;
9) medycyny pracy (profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami kierowanymi do
poradni medycyny pracy przez podmioty zewnętrzne oraz pracownikami podmiotu
leczniczego), w tym wykonywanie badań lekarskich we wszystkich specjalnościach
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10)

11)
12)
13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)

(przez okulistę, neurologa, laryngologa), konsultacji specjalistycznych (przez okulistę,
neurologa, laryngologa), badań kierowców, badań lekarskich dla celów sanitarnoepidemiologicznych, badań lekarskich dla posiadaczy broni i kandydatów ubiegających
się o zezwolenie na posiadanie broni, szczepień ochronnych pracowników oraz
programów profilaktyki chorób (w szczególności chorób zawodowych), oświaty
i promocji zdrowia – przy współdziałaniu ze służbami BHP i społecznym inspektorem
pracy, badań elektrokardiograficznych, badań słuchu, badań ultrasonograficznych i zdjęć
płuc, badań spirometrycznych, badań laboratoryjnych, dobór szkieł i wystawianie recepty
przy badaniu okulistycznym, a także udział lekarza medycyny pracy w zakładowej
komisji BHP, wydawanie zaświadczeń lekarskich oraz innych opinii lekarskich z zakresu
medycyny pracy, kształcenie i szkolenie personelu medycznego (prowadzenie
specjalizacji lekarskich z zakresu medycyny pracy);
medycyny paliatywnej (leczenie stanów paliatywnych, nie poddających się leczeniu
przyczynowemu, schorzeń postępujących, zagrażających życiu, w szczególności
u pacjentów z chorobą nowotworową – leczenie dorosłych i dzieci w ramach poradni
medycyny paliatywnej i hospicjum domowego);
dermatologii i wenerologii, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentów
z podejrzeniem nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
neurologii, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentów z podejrzeniem
nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
neurologii dziecięcej, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentów
z podejrzeniem nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego,
a także wykonywanie konsultacji w zakresie pediatrii;
onkologii klinicznej/chemioterapii nowotworów/radioterapii onkologicznej i chirurgii
onkologicznej, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentów
z podejrzeniem nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
oraz programów profilaktyki chorób (w szczególności z zakresu wykrywania
nowotworów złośliwych) a także wykonywanie konsultacji onkologicznych w zakresie
onkologii klinicznej/chemioterapii nowotworów/radioterapii onkologicznej i chirurgii
onkologicznej oraz w zakresie chorób wewnętrznych;
gruźlicy, chorób płuc, prewencji chorób tytoniozależnych i ich powikłań, w tym
wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentów z podejrzeniem nowotworu na
podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, badań spirometrycznych oraz
programów profilaktyki chorób (w szczególności z zakresu wykrywania przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc i nowotworów złośliwych), oświaty i promocji zdrowia,
a także wykonywanie konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych;
reumatologii, a także wykonywanie konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych;
rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji narządu ruchu (współdziałanie z zespołem
terapeutyczno-rehabilitacyjnym oddziału chirurgii urazowej i ortopedii w celu
zapewnienia procedur rehabilitacji narządu ruchu pacjentom tego oddziału i ich ciągłości
po wypisaniu pacjenta z oddziału);
położnictwa i ginekologii, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentek
z podejrzeniem nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
(DiLO), badań ultrasonograficznych (USG) położniczo-ginekologicznych praz programów
profilaktyki chorób (w szczególności z zakresu wykrywania nowotworów złośliwych,
oświaty i promocji zdrowia, a także wykonywanie opieki nad pacjentką z cukrzycą
ciężarnych z udziałem w zespole diagnostyczno-terapeutycznym specjalisty diabetologa lub
endokrynologa (konsultacje specjalistyczne);
laktacji, w tym wykonywanie programów profilaktyki chorób (związanych z laktacją),
oświaty i promocji zdrowia (w szczególności z zakresu promocji karmienia piersią);
planowania rodziny i poradnictwa rodzinnego, w tym wykonywanie w szkole rodzenia
programów edukacji z zakresu przygotowania do porodu i macierzyństwa, programów
oświaty i promocji zdrowia;
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21) chirurgii ogólnej, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentów
z podejrzeniem nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
22) chirurgii dziecięcej, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentów
z podejrzeniem nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
23) chirurgii naczyniowej, w tym wykonywanie badań USG Doppler naczyń;
24) chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, w tym wykonywanie diagnostyki
onkologicznej u pacjentów z podejrzeniem nowotworu na podstawie karty diagnostyki
i leczenia onkologicznego oraz programów profilaktyki chorób (w szczególności
z zakresu wykrywania nowotworów złośliwych), oświaty i promocji zdrowia;
25) neurochirurgii, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentów
z podejrzeniem nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
26) chirurgii urazowo-ortopedycznej, w tym wykonywanie USG bioderek u dzieci oraz
programów profilaktyki chorób, oświaty i promocji zdrowia (w szczególności z zakresu
specjalności poradni wad postawy i preluksacyjnej);
27) okulistyki, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentów z podejrzeniem
nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, badań USG
okulistycznych, zabiegów okulistycznych laserem w leczeniu jaskry i powikłań zaćmy,
OCT, profilaktyki chorób;
28) otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej, w tym wykonywanie diagnostyki
onkologicznej u pacjentów z podejrzeniem nowotworu na podstawie karty diagnostyki
i leczenia onkologicznego oraz badań audiologicznych/słuchu;
29) urologii, w tym wykonywanie diagnostyki onkologicznej u pacjentów z podejrzeniem
nowotworu na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, badań USG
urologicznych oraz programów profilaktyki chorób (w szczególności w zakresie
wykrywania nowotworów złośliwych);
30) psychiatrii;
31) psychologii, w tym wykonywanie świadczeń z zakresu psychologii klinicznej;
32) chirurgii stomatologicznej, w tym wykonywanie świadczeń z zakresu stomatologii
zachowawczej z endodoncją i periodontologii oraz edukacji zdrowotnej;
32a)chorób wewnętrznych (wykonywanie kontroli, w tym diagnostyki, po hospitalizacji
w oddziale szpitalnym o profilu choroby wewnętrzne);
32b)pediatrii (wykonywanie kontroli, w tym diagnostyki, po hospitalizacji w oddziale
szpitalnym o profilu pediatria).
§ 55
1. Świadczenia Poradni Specjalistycznych z zakresu specjalistycznej ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej są udzielane pacjentom w poszczególnych Poradniach na podstawie wymaganego
skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W uzasadnionych przypadkach
świadczenie może być udzielone w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania pacjenta
lub jego pobytu.
1a. Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wymagane w stanach nagłych
oraz do świadczeń: ginekologa i położnika; dentysty; wenerologa; onkologa; psychiatry; dla
osób chorych na gruźlicę; dla osób zakażonych wirusem HIV; dla inwalidów wojennych
i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, żołnierzy zastępczej służby
wojskowej, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów
politycznych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej; dla cywilnych niewidomych
ofiar działań wojennych; w zakresie leczenia uzależnień: dla osób zgłaszających się
z powodu uzależnienia, dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób
spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią
zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek
pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną; dla uprawnionego żołnierza
109

lub pracownika wojska (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa); dla weterana poszkodowanego (w zakresie
leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami
państwa); dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, posiadających zaświadczenie
wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:
położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej,
kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; dla świadczeniobiorców posiadających
orzeczenie: - o znacznym stopniu niepełnosprawności, - o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji; do świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych
i środowiskowych dla dzieci i młodzieży.
1b. Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wymagane do świadczeń
dermatologa i okulisty udzielanych osobom wpisanym przed 1 stycznia 2015 roku na listy
oczekujących na udzielenie świadczenia przez dermatologa lub okulistę, jak również
osobom kontynuującym po 1 stycznia 2015 roku już rozpoczęte przed 1 stycznia 2015 roku
diagnostykę lub leczenie u dermatologa i okulisty.
1c. Skierowanie nie jest wymagane do diagnostyki onkologicznej, jeżeli lekarz stwierdził
podejrzenie nowotworu złośliwego, oraz do leczenia onkologicznego, jeżeli w wyniku
diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub lekarz udzielający
ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził
nowotwór złośliwy (w takich przypadkach pacjent ma prawo do świadczenia na podstawie
karty diagnostyki i leczenia onkologicznego).
2. W stanach nagłych świadczenia są udzielane niezwłocznie.
3. (skreślony).
4. W skład Poradni Specjalistycznych wchodzą poradnie:
1) Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna dla Dorosłych;
2) Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna dla Dzieci;
2a) Poradnia Anestezjologiczna i Leczenia Bólu;
3) Poradnia Diabetologiczna;
4) Poradnia Endokrynologiczna;
5) Poradnia Gastroenterologiczna;
5a) Poradnia Hematologiczna;
6) Poradnia Kardiologiczna, w tym:
- gabinet kontroli stymulatorów serca;
7) Poradnia Nefrologiczna;
8) (skreślony);
9) (skreślony);
10) Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej;
10a)Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej Domowej (Hospicjum Domowe);
11) Poradnia Dermatologiczna;
12) Poradnia Neurologiczna;
13) Poradnia Neurologii Dziecięcej;
14) Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa;
15) Poradnia Reumatologiczna;
16) Poradnia Rehabilitacyjna;
17) (skreślony);
17a) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna;
110

18) Poradnia Prolaktacyjna,
18a) Szkoła Rodzenia;
19) Poradnia Chirurgiczna Ogólna;
20) Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci;
21) Poradnia Chirurgii Naczyniowej;
22) Poradnia Onkologiczna;
23) Poradnia Neurochirurgiczna;
24) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Wad Postawy i Preluksacyjna;
25) Poradnia Okulistyczna;
25a) Poradnia Okulistyczna (z Gabinetem Laseroterapii i Gabinetem Laserowej Tomografii
Komputerowej OCT);
26) Poradnia Laryngologiczna z Pracownią Audiometryczną;
27) Poradnia Urologiczna;
28) Poradnia Zdrowia Psychicznego;
29) Poradnia Psychologiczna;
30) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej;
30a)Poradnia Chorób Wewnętrznych;
30b)Poradnia Pediatryczna.
5. (skreślony).
6. (skreślony).
6a. (skreślony).
6b. W skład Poradni Medycyny Pracy wchodzą poradnie:
1) Poradnia Medycyny Pracy;
2) Poradnia Pracownicza.
7. Szczegółowy harmonogram przyjęć we wszystkich Poradniach jest dostępny w Przychodni
Przyszpitalnej, w punkcie informacyjnym oraz na stronie internetowej podmiotu leczniczego.
8. Zadania Poradni:
1) udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych,
leczniczych i profilaktycznych) na rzecz ludności z rejonu profilaktyczno- leczniczego
o zasięgu określonym w Statucie i niniejszym Regulaminie, które obejmują
w szczególności:
a) badanie i poradę lekarską (porada specjalistyczna/konsultacja; badanie podmiotowe,
badanie fizykalne, ocenę badań diagnostycznych, postawienie diagnozy, ustalenie
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego),
b) poradę psychologiczną (pomoc psychologiczną, niezbędne dodatkowe i kontrolne
badania
psychologiczne),
poradę
psychologiczno-diagnostyczną
(porada
rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może
wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta i ma na celu
wykonanie: pogłębionej diagnostyki osobowości, ocenę procesów poznawczych,
ocenę innych dyspozycji psychicznych /obejmując badanie z wykorzystaniem
standaryzowanych
narzędzi
psychologicznych/,
niezbędnych
konsultacji,
specjalistycznych, ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego),
c) zlecenie badań diagnostycznych,
d) leczenie: ambulatoryjne/wizyty w domu pacjenta (wykonywanie procedur
terapeutycznych),
e) konsultacje specjalistyczną pacjentów skierowanych przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej oraz innego specjalistę posiadającego podpisaną umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia,
f) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjentów, w tym wydawanie niezbędnych
zaświadczeń,
g) niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
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2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

h) wydawanie zleceń i / lub zaleceń, recept oraz skierowań, w szczególności z zakresu:
konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych, opieki pielęgniarki lub
położnej, rehabilitacji leczniczej, opieki paliatywno-hospicyjnej, badania i terapii
psychologicznej, profilaktyki i promocji zdrowia, zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, leczenia szpitalnego lub uzdrowiskowego,
i) leczenie stomatologiczne z zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia
chirurgii stomatologicznej i periodontologii;
sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, kandydatami do szkół
ponadpodstawowych lub wyższych, uczniami tych szkół oraz studentami, którzy
w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych,
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, w ramach zadań służby medycyny pracy,
poprzez:
a) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych
w kodeksie pracy,
b) orzecznictwo lekarskie dla celów przewidzianych w kodeksie pracy i przepisach
wydanych na jego podstawie,
c) ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniając stan
zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, prowadzenie
działalności konsultacyjnej i diagnostycznej w zakresie patologii zawodowej
i wczesnego wykrywania chorób zawodowych i parazawodowych⎯, gromadzenie,
przechowywanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie
zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, wykonywanie szczepień
ochronnych niezbędnych w związku z wykonywaną pracą, współdziałanie
z pracodawcami, przedstawicielami pracowników, Państwowej Inspekcji Pracy
i Państwową Inspekcją Sanitarną w celu bieżącej wzajemnej wymiany informacji
o zagrożeniach zdrowotnych występujących na stanowiskach pracy i przedstawiania
wniosków zmierzających do ich ograniczenia lub likwidacji, dbanie o prawidłowy
przepływ informacji dotyczących stanu zdrowia pracujących, objętych opieką lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej;
prowadzenie Szkoły Rodzenia;
organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu medycznego;
współdziałanie z Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie poszczególnych poradni,
innymi podmiotami leczniczymi, towarzystwami naukowymi, organizacjami
społecznymi, zakładami pracy i placówkami oświaty zdrowotnej;
udział w realizacji programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Ministerstwo
Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia;
prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawnymi oraz wewnętrznymi zarządzeniami i procedurami;
prowadzenie działalności statystycznej i sprawozdawczej, zwłaszcza z realizacji
kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia;
prowadzenie Punktu Informacyjnego w holu Szpitala (udzielanie informacji pacjentom
przez rejestratorki):
a) informowanie pacjentów o:
− rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie
leczniczym, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych, realizowanych przez podmiot,
− miejscach i harmonogramie udzielania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych
zakresach – o lokalizacji i godzinach pracy komórek organizacyjnych, w których
wykonywane są świadczenia (w tym profilaktyczne programy zdrowotne) i na
temat posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz o osobach
udzielających świadczeń i kierowniku komórki organizacyjnej (imię i nazwisko),
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a także o innych instytucjach, z których pacjent będzie korzystał podczas leczenia
w podmiocie leczniczym (o podwykonawcach świadczeń, itp.),
− zasadach rejestracji/zapisów na udzielenie określonego świadczenia opieki
zdrowotnej, a w sytuacji ograniczeń w dostępności do świadczeń (np. brak
możliwości przyjęcia do lekarza specjalisty w dniu zgłoszenia i jednocześnie
niestwierdzenie stanu nagłego) – informowanie o prowadzonych listach
oczekujących na udzielenie określonego świadczenia (o tzw. listach oczekujących)
oraz o możliwości i sposobie zapisania się na listę,
− sposobach potwierdzania prawa pacjenta do otrzymywania bezpłatnie świadczeń
finansowanych ze środków publicznych w dniu ich udzielania: wygenerowanie
dokumentu elektronicznego za pomocą systemu elektronicznej Weryfikacji
Uprawnień
Świadczeniobiorców
(eWUŚ),
przedstawienie
jednego
z dotychczasowych dokumentów papierowych potwierdzających prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej (np. druk ZUS, RMUA), złożenie oświadczenia
o przysługującym prawie do korzystania z opieki zdrowotnej,
− prawach pacjenta (wynikających z niniejszego Regulaminu, Karty Praw
i Obowiązków Pacjenta),
− wysokości i sposobie pobierania opłat za świadczenia realizowane na koszt
pacjenta,
− trybie składania wniosków i skarg w podmiocie leczniczym,
b) udostępnianie pacjentom do wglądu dokumentów podmiotu leczniczego: niniejszego
Regulaminu Organizacyjnego (w tym: Schematu Organizacyjnego, Wykazu opłat
za świadczenia niefinansowane ze środków publicznych), Harmonogramu pracy
poradni specjalistycznych, Zarządzenia dotyczącego zasad prowadzenia list
oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Karty Praw i Obowiązków
Pacjenta, Zarządzenia dotyczącego trybu składania skarg i wniosków, itp.,
c) odbieranie dokumentacji medycznej pacjentów z poszczególnych punktów rejestracji,
wykonywanie jej kserokopii, poświadczanie wykonanej kserokopii „za zgodność
z oryginałem” (zgodnie z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej) oraz
pobieranie opłat z tego tytułu,
d) przyjmowanie na kasę fiskalną opłat za świadczenia zdrowotne i inne usługi
realizowane na koszt pacjenta oraz wystawianie faktur na żądanie pacjenta,
e) udzielanie pacjentom pomocy w wypełnianiu formularza e-rejestracji konta
w Medycznym Portalu Informacyjnym, który jest dostępny na stronie internetowej
podmiotu leczniczego.
9. Zadania Poradni realizowane są w szczególności przez pracowników na następujących
stanowiskach pracy:
1) Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego jako Kierownik Przychodni Przyszpitalnej
i Poradni Specjalistycznych;
2) Kierownik Poradni Medycyny Pracy;
3) Starszy Asystent;
4) Asystent;
5) Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca;
6) Starsza Pielęgniarka;
7) Starsza Położna;
8) Pielęgniarka;
9) Psycholog;
10) Rejestratorka Medyczna.
10. Zakres czynności Kierownika Poradni Specjalistycznych/Kierownika Poradni Medycyny
Pracy zawiera następujące zadania:
1) ustalanie organizacji pracy podległych Poradni (w zakresie organizowania pracy
personelu średniego zatrudnionego w poszczególnych Poradniach w uzgodnieniu
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z Naczelną Pielęgniarką), podział czynności w zakresie zadań Poradni określonych
w Regulaminie, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia kompleksowych świadczeń
zdrowotnych w zakresie posiadanych kontraktów, bieżące nadzorowanie oraz
koordynowanie prawidłowego toku pracy Poradni;
2) odpowiedzialność materialna za mienie ruchome znajdujące się w podległych
Poradniach;
3) odpowiedzialność za wyposażenie podległych Poradni zgodnie z normami oraz
wymogami
kontraktu;
4) odpowiedzialność za stan higieniczno-sanitarny całego obiektu (tj. sprzątanie,
dezynfekcja, segregacja odpadów, problem pozostawiania okryć) oraz realizację zaleceń
i decyzji organu inspekcji sanitarnej;
5) nadzorowanie jakości wykonywanych zadań;
6) odpowiedzialność za stan techniczny obiektu;
7) odpowiedzialność za organizację pracy w poradniach (zabezpieczenie obsługi pacjentów,
ujednolicony system rejestracji - rejestracje osobiste, poprzez osoby trzecie, na telefon,
ujednolicony - zgodny z kontraktem system przyjęć) pod kątem racjonalnego
wykorzystania czasu pracy, stworzenie możliwie najlepszych warunków przyjmowania
pacjentów – zlikwidowanie kolejek. Wyznaczanie zastępstw lekarzy, zabezpieczenie
zastępczych gabinetów przyjęć pacjentów;
8) nadzór nad czasem pracy poradni – zgodnie z założeniami kontraktu;
9) odpowiedzialność za zużycie materiałów i sprzętu jednorazowego w poradniach,
środków dezynfekcyjnych oraz przepisywanie ich wartości odpowiednim komórkom
kosztowym;
10) współpraca z Działem Marketingu w ustaleniu liczby porad specjalistycznych do
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia/kontraktów z zakresu medycyny pracy;
11) nadzór nad realizacją kontraktu każdej poradni;
12) przyjmowanie skarg i zażaleń pacjentów dotyczących warunków, rejestracji i udzielania
świadczeń zdrowotnych (czas oczekiwania na poradę, przestrzeganie systemu
kolejkowego);
13) współpraca z Działem Marketingu w realizacji usług medycznych odpłatnych;
14) odpowiedzialność za wszelką informację dotyczącą poradni tj. informację wizualną
w formie tablic, wywieszek, informatorów, informację ustną oraz na stronach www,
odpowiedzialność za jej uaktualnianie;
15) reprezentowanie podległych Poradni i odpowiedzialność za istniejący stan podczas
kontroli sanitarno-epidemiologicznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowej
Inspekcji Pracy i innych;
16) określenie liczby personelu do wykonywania zadań;
17) organizowanie przy współudziale Naczelnej Pielęgniarki i Działu Spraw Pracowniczych
szkoleń dla personelu średniego;
18) wnioskowanie o potrzebie odbycia szkoleń podległego personelu;
19) opracowywanie zakresów czynności dla podległego personelu;
20) przestrzeganie terminu badań okresowych pracowników;
21) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora podmiotu leczniczego.
11. Zakres czynności pracownika na stanowisku Starszego Asystenta/Asystenta zawiera
następujące zadania:
1) bieżące udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych osobom zgłaszającym
się do poradni, w tym ustalenie kierunku leczenia oraz prowadzenie leczenia pacjentów
zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości Poradni;
2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń leczniczych w zakresie opieki poszpitalnej nad
pacjentami wypisanymi z oddziałów;
3) wykonywanie pracy, odpowiadającej specjalności poradni, w dniach i godzinach
ustalonych przez Kierownika Poradni;
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4) prowadzenie współpracy z odpowiednimi oddziałami w zakresie opieki poszpitalnej nad
pacjentami;
5) prowadzenie dokumentacji medycznej oraz dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta
w zakresie określonym procedurami i instrukcjami obowiązującymi w podmiocie
leczniczym; wprowadzanie danych do ogólnoszpitalnej sieci informatycznej;
6) zgodnie z wyznaczeniem zarządzeniem Dyrektora podmiotu leczniczego lub na zlecenie
Kierownika Poradni, udzielanie konsultacji w innych komórkach podmiotu leczniczego
oraz dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta w zakresie niezbędnym do udzielenia
konsultacji;
7) racjonalne wykorzystanie dysponowanego majątku oraz przydzielonych Poradni środków
rzeczowych, finansowych i dokumentów;
8) udział w naradach lekarskich oraz posiedzeniach naukowych organizowanych
w podmiocie leczniczym;
9) prowadzenie edukacji zdrowotnej w reprezentowanej specjalności;
10) prowadzenie wewnętrznych szkoleń pracowników medycznych w zakresie zleconym
przez Kierownika Poradni;
11) zastępowanie Kierownika Poradni w razie jego nieobecności w przypadku wyznaczenia
do pełnienia zastępstwa;
11a)przestrzeganie praw pacjenta i kodeksu etyki lekarskiej;
12) wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową, nie
objętych niniejszym zakresem, a zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz
udział w komisjach lekarskich lub badaniach poza siedzibą zakładu na polecenie
Dyrektora podmiotu leczniczego.
12. Zakres czynności pracownika na stanowisku Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej
zawiera następujące zadania:
1) organizowanie pracy podległego personelu pod względem zapewnienia opieki
pielęgniarskiej i innego średniego personelu medycznego, a zwłaszcza przez:
a) planowanie właściwego rozmieszczenia i wykorzystania personelu (grafiki, urlopy,
zastępstwa itp.),
b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczących przyjęć i leczenia
chorych w poradniach, pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego;
2) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego
w zakresie:
a) zapewnienia chorym odpowiednich warunków bytowych w poradniach (np.: bielizna,
wykonywanie badań diagnostycznych),
b) zaopatrzenia poradni w niezbędny sprzęt, leki i materiały,
c) utrzymywania w komplecie i gotowości do użycia aparatury;
3) zapewnienie właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej, w szczególności przez:
a) stwarzanie prawidłowych warunków bytowych,
b) dobór właściwych metod postępowania pielęgniarskiego w oparciu o znajomość
stanu zdrowia pacjenta,
c) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zabiegów leczniczopielęgnacyjnych i higienicznych z uwzględnieniem zasad aseptyki,
d) zapewnienia bezpieczeństwa chorym;
4) nadzorowanie wykonania zadań w zakresie sprawowanej opieki pielęgniarskiej przez:
a) bieżącą kontrolę wykonywanych zadań przez podległy personel,
b) okresowe kontrole pracy pielęgniarek i innego personelu pomocniczego na
poszczególnych odcinkach pracy,
c) bieżący nadzór nad właściwym dokumentowaniem działalności pielęgniarskiej
i innego personelu pomocniczego;
5) doskonalenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu, a zwłaszcza przez:

115

a) prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie ustalenia i właściwego doboru metod
postępowania pielęgniarskiego,
b) właściwą realizację programu adaptacji zawodowej pracowników,
c) organizowanie szkoleń wewnętrznych zgodnie z potrzebami Poradni oraz
zainteresowaniami personelu;
6) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym
zakresem a zleconych przez przełożonego.
13. Zakres
czynności
pracownika
na
stanowisku
Starszej
Pielęgniarki/Starszej
Położnej/Pielęgniarki zawiera następujące zadania:
1) dbanie o utrzymanie porządku w pomieszczeniach poradni, w tym przygotowanie ich do
przyjęć pacjentów przez lekarza;
2) zapewnienie zaopatrzenia poradni w niezbędny sprzęt, narzędzia lekarskie i materiał
opatrunkowy;
3) selekcja chorych uprawnionych oraz wymagających przyjęcia przez lekarza poza
kolejnością;
4) udzielanie pomocy przy badaniu chorych w zakresie wskazanym przez lekarza;
5) pouczenie chorego o sposobie wykonywania zleceń lekarskich;
5a)transport materiału biologicznego do pracowni diagnostycznych oraz odbiór wyników;
6) pomoc w wypełnianiu formularzy, skierowań, wniosków i orzeczeń lekarskich oraz
w wypisywaniu recept wydawanych choremu przez lekarza;
7) wprowadzanie danych medycznych do ogólnoszpitalnej sieci informatycznej;
8) prowadzenie oszczędnej gospodarki lekami, sprzętem i materiałami stanowiącymi
wyposażenie Poradni;
9) właściwe przechowywanie pieczątek;
10) szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez prowadzenie pogadanek z pacjentami oraz
rozmów indywidualnych;
11) czuwanie nad aktualnością ogłoszeń dotyczących czasu pracy Poradni;
11a)przestrzeganie praw pacjenta oraz kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej;
12) wykonywanie innych czynności związanych z pracą zawodową, nie objętych niniejszym
zakresem, a zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
14. Zakres czynności na stanowisku Psychologa zawiera następujące zadania:
1) udzielanie specjalistycznych świadczeń w zakresie diagnostyki psychologicznej
i psychoterapii pacjentom ambulatoryjnym i hospitalizowanym w oddziałach na
podstawie skierowania lekarskiego;
2) prowadzenie czynności diagnostycznych poprzez:
a) zapoznanie się z dokumentacją medyczną, prowadzenie obserwacji pacjenta
i dokładne zebranie wywiadu,
b) ustalenie metod i technik badania psychologicznego,
c) wykonywanie specjalistycznych badań psychologicznych zgodnie z postępem
wiedzy zasadami sztuki zawodowej,
d) opracowanie diagnozy psychologicznej, wydanie orzeczenia i wniosków
z przeprowadzonych badań diagnostycznych;
3) prowadzenie działań rehabilitacyjno-terapeutycznych;
4) dokładne dokumentowanie swoich czynności diagnostyczno-terapeutycznych;
5) prowadzenie szkoleń personelu w swojej specjalności w zakresie ustalonym przez
Kierownika Poradni;
6) dbanie o wysoki poziom udzielania świadczeń i stałe podnoszenie kwalifikacji;
7) racjonalne korzystanie z dysponowanego sprzętu oraz przydzielonych środków
i materiałów;
8) współpraca z oddziałami w sprawach dotyczących prowadzenia i opieki medycznej nad
pacjentami w ramach swojej specjalności;
9) przestrzeganie praw pacjenta.
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15. Zakres czynności Rejestratorki Medycznej zawiera następujące zadania:
1) rejestracja pacjentów;
2) prowadzenie dokumentacji rejestracji i przyjęć;
3) kompletowanie historii choroby i zaopatrzenie gabinetów lekarskich w inne niezbędne
druki;
4) pomoc lekarzowi w wypełnianiu formularzy orzeczeń lekarskich i innych zaświadczeń;
4a)odbiór wyników badań diagnostycznych;
5) wprowadzanie danych medycznych do ogólnoszpitalnej sieci informatycznej;
6) informowanie pacjentów o organizacji pracy poszczególnych Poradni.
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Pracownia Rehabilitacji
§ 56
1. Pracownia Rehabilitacji jest jednostką organizacyjną wydzielonego zakładu leczniczego
podmiotu leczniczego: Zakładu Rehabilitacji Leczniczej. Świadczy usługi w dni powszednie –
pacjentom hospitalizowanym, od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 8.00,
oraz pacjentom ambulatoryjnym, w poniedziałki, środy i piątki od godziny 8.00 do godziny
16.00, we wtorki i czwartki od godziny 8.00 do godziny 18.00.
2. Do zadań Pracowni Rehabilitacji należy leczenie (usprawnianie lecznicze) pacjentów
hospitalizowanych (w oddziałach szpitalnych) i leczenie pacjentów ambulatoryjnych
metodami fizjoterapeutycznymi (w pracowni, a także - w uzasadnionych przypadkach –
w domu chorego), na zasadach określonych umowami zawartymi z Narodowym Funduszem
Zdrowia oraz z innymi świadczeniobiorcami.
3. Pracownia Rehabilitacji ma zastosowanie w leczeniu: schorzeń zwyrodnieniowych narządu
ruchu, zespołów bólowych kręgosłupa, wad postawy, stanów pourazowych narządu ruchu,
schorzeń i urazów układu nerwowego, stanów pooperacyjnych, oraz w przygotowywaniu
pacjentów do zabiegów ortopedycznych.
4. Pracownia Rehabilitacji wykonuje następujące zabiegi: ultradźwięki, pole magnetyczne, tens,
galwanizacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, elektrostymulacja, laser, kąpiele
wirowe kończyn dolnych i górnych, kąpiele wirowe całego ciała, kąpiele perełkowo-ozonowe,
jontoforeza, masaże podwodne, specjalistyczne ćwiczenia lecznicze, masaż leczniczy, masaż
limfatyczny (pneumatyczny), terapia impulsowym polem magnetycznym wielkiej
częstotliwości, krioterapia, światłolecznictwo.
5. Strukturę Pracowni Rehabilitacji tworzy komórka organizacyjna Pracownia Fizjoterapii.
6. Przyjmowanie pacjentów odbywa się zgodnie z uzgodnionym z pacjentem planem zabiegów.
7. Pacjenci hospitalizowani korzystają z Pracowni w ustalonych godzinach, zgodnie
z harmonogramem pracy Pracowni. Pacjent przyjmowany jest do Pracowni na zabiegi
na podstawie skierowania z oddziału. Po zakończonym procesie leczenia skierowanie jest
przekazywane na oddział celem włączenia do historii choroby. Pacjenci ambulatoryjni przed
rozpoczęciem procesu leczenia powinni być zarejestrowani na ściśle określony termin
(data i godzina zabiegu). Dla przypadków pilnych w Pracowni zarezerwowany jest czas od
godziny 8.00 do godziny 9.00.
8. Pacjent kierowany do Pracowni powinien posiadać skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.
Na żądanie Kierownika Pracowni powinna mu być udostępniona historia choroby danego
pacjenta do wglądu.
9. Stanowiska pracy:
1) Kierownik;
2) Asystent (mgr rehabilitacji/fizjoterapii)/Fizjoterapeuta;
3) Technik Fizjoterapii;
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4) Sekretarka Medyczna.
10. Do zadań Kierownika należy nadzór nad realizacją leczenia rehabilitacyjnego w Pracowni
i funkcjonowaniem Pracowni oraz prowadzenie leczenia rehabilitacyjnego.
11. Do zakresu czynności Kierownika należą czynności opisane w § 34 oraz:
1) kontrolowanie skuteczności stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych;
2) organizowanie szkoleń dla podległego personelu;
3) kontrolowanie prowadzenia ewidencji zabiegów fizjoterapeutycznych;
4) zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji obowiązującej w Pracowni;
5) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań statystycznych;
6) przeprowadzanie analiz zakresu, rodzaju i dostępności udzielanych świadczeń.
12. Do zadań Asystenta należy wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i udzielanie porad
fizjoterapeutycznych.
13. Do zakresu czynności Asystenta należą czynności pracownika opisane w § 34 oraz:
1) wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych i fizykoterapeutycznych zleconych przez
lekarza oraz udzielanie porad fizjoterapeutycznych, zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami zawodowymi;
2) planowanie usprawniania leczniczego;
3) nadzór nad metodyką i wykonaniem zabiegów przez techników fizjoterapii;
4) prowadzenie kart zabiegowych, innej dokumentacji oraz sprawozdawczości.
14. Do zadań Technika Fizjoterapii należy wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych.
15. Do zakresu czynności Technika Fizjoterapii należą czynności pracownika opisane w § 34
oraz:
1) wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych i fizykoterapeutycznych zleconych przez
lekarza, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi;
2) prowadzenie kart zabiegowych, innej dokumentacji oraz sprawozdawczości.
16. Do zadań Sekretarki Medycznej należy wykonywanie prac administracyjnych związanych
z dokumentacją Pracowni i rejestracją pacjentów.
17. Do zakresu czynności Sekretarki Medycznej należą czynności pracownika opisane w § 34
oraz:
1) rejestracja pacjentów ambulatoryjnych na zabiegi fizjoterapeutyczne i prowadzenie
dokumentacji związanej z rejestracją pacjentów;
2) wprowadzanie danych dotyczących udzielanych świadczeń do systemu informatycznego;
3) sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych z działalności Pracowni.
Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego
Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny
Zespoły Ratownictwa Medycznego
§ 57
1. Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego są jednostkami
organizacyjnymi wydzielonego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego: Zakładu Pomocy
Doraźnej i Ratownictwa Medycznego.
2. Jednostki Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego udzielają świadczeń
zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego – z zakresu ratownictwa
medycznego, w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, na zasadach
określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, oraz w innych niż stan
nagłego zagrożenia zdrowotnego w przypadkach zachorowania lub nagłego pogorszenia –
z zakresu pomocy doraźnej, a także z zakresu transportu medycznego/sanitarnego.
3. (skreślony).
4. W ramach świadczeń ratownictwa medycznego, zgodnie z założeniami do wojewódzkiego
planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Zakład udziela świadczeń
z zakresu:
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1) świadczenia udzielane przez zespół ratownictwa medycznego podstawowy;
2) świadczenia udzielane przez zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny.
4a.Zespoły Ratownictwa Medycznego funkcjonalnie podlegają Skoncentrowanej
Dyspozytorni Ratownictwa Medycznego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15
funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 7, z której bezpośrednio do
zespołów wpływają polecenia o wyjazdach do stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.
4b.Zakład współdziała z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Markwarta 7 i innymi podmiotami leczniczymi w ramach umowy
konsorcjum zawartej w celu wspólnego wykonania przedsięwzięcia: zawarcia i realizacji
umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – w rodzaju ratownictwo medyczne,
z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
w Bydgoszczy (NFZ), na warunkach wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz określonego w umowie konsorcjum
wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na mocy umowy konsorcjum reprezentowanie
Zakładu wobec NFZ w zakresie zawarcia i realizacji umowy w rodzaju ratownictwo
medyczne należy do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy – Lidera
Konsorcjum.
5. Poza zespołami ratownictwa medycznego, zapewniającymi dobową gotowość do udzielania
świadczeń w stanach zagrożenia życia, Zakład udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu
pomocy doraźnej i transportu medycznego w nagłych zachorowaniach, nie zakwalifikowanych
do stanów zagrożenia życia, w tym z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (POZ) wyjazdowej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, oraz transportu medycznego
(do i ze szpitala), transportu w podstawowej opiece zdrowotnej i innego transportu –
medycznego/sanitarnego, zarówno na zlecenie innych jednostek i komórek organizacyjnych,
jak i podmiotów zewnętrznych.
6. Transport medyczny to świadczenie zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku
transportu. Transport sanitarny to przewóz osób albo materiałów biologicznych i materiałów
wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagający specjalnych
warunków transportu, ale nie stanowiący udzielania świadczeń zdrowotnych.
7. Transport medyczny i inny transport sanitarny, wykonywany jest specjalistycznymi środkami
transportu lądowego.
§ 58
Do zadań Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego należy świadczenie usług
w zakresie:
1) Państwowego Ratownictwa Medycznego – wyjazdów do stanów nagłego zagrożenia
zdrowotnego;
2) transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku
transportu, oraz innego transportu – sanitarnego;
3) pomocy doraźnej – w ramach Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej –
wyjazdowej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej;
4) zabezpieczenia imprez masowych.
§ 59
Usługi w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i innego transportu –
sanitarnego, realizowane są całodobowo, a usługi w zakresie pomocy doraźnej - w ramach
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (POZ), realizowane są w dni powszednie od poniedziałku
do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni
ustawowo wolne od pracy, od godz. 8.00 danego dnia do godziny 8.00 dnia następnego.
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§ 60
W skład Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego wchodzą następujące komórki
organizacyjne:
- w jednostce organizacyjnej: Zespoły Ratownictwa Medycznego:
1) Zespół Ratownictwa Medycznego – specjalistyczny, z miejscem wyczekiwania
w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 32;
2) Zespół Ratownictwa Medycznego – podstawowy, z miejscem wyczekiwania
w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97;
3) Zespół Ratownictwa Medycznego – podstawowy, z miejscem wyczekiwania
w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 32;
4) Zespół Ratownictwa Medycznego – podstawowy, z miejscem wyczekiwania
w Gniewkowie przy ul. Piasta 7A;
5) Zespół Ratownictwa Medycznego – podstawowy, z miejscem wyczekiwania
w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 47;
5a)
Zespół Ratownictwa Medycznego – podstawowy, z miejscem wyczekiwania
w Janikowie przy ul. Głównej 35d;
- w jednostce organizacyjnej: Pomoc Doraźna i Transport Medyczny:
1) Zespół Wyjazdowy Ogólny;
2) Zespół Transportu Medycznego;
3) Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – z miejscem udzielania świadczeń
zdrowotnych pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97;
4) Dyspozytornia Medyczna – zakładowa.
§ 61
1. W ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego – specjalistycznych i podstawowych,
działają zespoły ratownictwa medycznego – jednostki systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne (ambulans specjalistyczny: C0209 oraz ambulanse podstawowe: C0236,
C0238, C0240, C0242, C0234).
2. W ramach Zespołu Wyjazdowego Ogólnego działają: zespoły wyjazdowe ogólne – lekarskie
oraz pielęgniarskie (ambulanse: L-1 oraz ambulanse: Z-1 i Z-2), w tym świadczące usługi
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki
lekarskiej i pielęgniarskiej.
3. W ramach Zespołu Transportu Medycznego działają: zespół transportu medycznego specjalistyczny (ambulans: S-3), oraz zespoły transportu medycznego/sanitarnego
(ambulanse: T-1, T-2, T-3, T-8, T-9).
4. W ramach Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej działa zespół nocnej
i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
5. W skład zespołu ratownictwa medycznego - specjalistycznego wchodzą:
1) co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności
ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
2) kierowca w przypadku, gdy żaden z członków zespołu, nie posiada prawa jazdy kategorii
B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a, ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.
6. W skład zespołu ratownictwa medycznego - podstawowego wchodzą:
1) co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności
ratunkowych w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
2) kierowca w przypadku, gdy żaden z członków zespołu, nie posiada prawa jazdy kategorii
B oraz nie spełnia warunków określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
7. W skład zespołu wyjazdowego ogólnego - lekarskiego (L-1) wchodzą:
1) lekarz;
2) kierowca.
8. W skład zespołu wyjazdowego ogólnego - pielęgniarskiego (Z-1, Z-2) wchodzą:
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1) pielęgniarka;
2) kierowca.
9. W skład zespołu transportu medycznego – specjalistycznego (S-3) wchodzą:
1) co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności
ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny;
2) kierowca w przypadku, gdy żaden z członków zespołu, nie posiada prawa jazdy kategorii
B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.
10. W skład zespołu transportu sanitarnego (T-1, T-2) wchodzą:
1) ratownik medyczny lub sanitariusz;
2) kierowca.
11. W skład zespołu (T-3) wchodzą kierowcy.
12. W skład Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej wchodzą:
1) lekarz;
2) pielęgniarka.
13. W zakładowej dyspozytorni medycznej zespołami transportu medycznego -specjalistycznego
(obsługa transportu pacjentów hospitalizowanych - do i ze szpitala) i innymi zespołami
transportu medycznego/sanitarnego oraz zespołami nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
(POZ) dysponuje zakładowy dyspozytor medyczny.
§ 62
1. Zakładem Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego kieruje Kierownik Zakładu Pomocy
Doraźnej i Ratownictwa Medycznego. Kierownika Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego zastępuje Zastępca Kierownika Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego.
2. Za prawidłowe funkcjonowanie Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego
odpowiada jego Kierownik, Zastępca Kierownika oraz Pielęgniarka Koordynująca
i Nadzorująca, każdy w zakresie swych zadań i kompetencji wynikających z powierzonych im
zakresów czynności.
3. W trakcie dyżurów w dni powszednie od godz. 14.35 do 7.00 dnia następnego oraz w soboty
i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy całą dobę, przełożonym pracowników Zakładu
Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego jest dyspozytor medyczny.
§ 63
1. Kierownik Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego:
1) podlega bezpośrednio Dyrektorowi podmiotu leczniczego;
2) odpowiada za kompleksowe funkcjonowanie całego Zakładu Pomocy Doraźnej
i Ratownictwa Medycznego, w tym jest przełożonym służbowym Zastępcy Kierownika
i lekarzy oraz przełożonym funkcjonalnym wszystkich pracowników Zakładu Pomocy
Doraźnej i Ratownictwa Medycznego;
3) nadzoruje pracę dyspozytora, zespołów wyjazdowych i pracę w ambulatorium;
4) nadzoruje prawidłowość prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji
medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na zasadach
ustalonych w podmiocie leczniczym;
5) jest uprawniony do występowania do Dyrektora z wnioskiem o zatrudnienie, zwolnienie,
awansowanie, nagrodzenie lub ukaranie pracownika oraz do wydawania opinii
o podległym personelu;
6) przekazuje na bieżąco personelowi nowe wytyczne i zarządzenia;
7) kieruje procesem adaptacji zawodowej nowo przyjętych pracowników;
8) przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z ratownikami medycznymi;
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9) zobowiązany jest do przestrzegania Standardów Zarządzania Jakością i wypełniania
postanowień dokumentacji SZJ, realizowania celów i zadań SZJ oraz uczestniczy
w doskonaleniu systemu jakości;
10) zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze standardami akredytacyjnymi oraz
procedurami jakościowymi obowiązującymi w podmiocie leczniczym;
11) zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy państwowej i danych stanowiących
tajemnice zakładu, uzyskanych w związku ze świadczeniem pracy, a także do
przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych;
12) zobowiązany jest wykonywać czynności wiążące się z zakresem jego działalności, a nie
objęte niniejszym zakresem, jeżeli zostały mu zlecone przez Dyrektora;
13) zobowiązany jest do przekazywania Dyrektorowi informacji o istotnych zdarzeniach
mających miejsce w Zakładzie Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego;
14) planuje i przeprowadza szkolenia wewnątrzzakładowe oraz doskonalenia zawodowego
personelu oraz prowadzi dokumentację z tym związaną;
15) zajmuje się organizacją konferencji związanych z ratownictwem medycznym, medycyną
i pielęgniarstwem ratunkowym;
16) współpracuje z innymi jednostkami ratownictwa medycznego;
17) współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zabezpieczenia
ratunkowego (Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Wydział
Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta);
18) jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego w Zakładzie regulaminu pracy, przepisów
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
1a. Zastępca Kierownika:
1) podlega bezpośrednio Kierownikowi Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego, a w czasie jego nieobecności Dyrektorowi podmiotu leczniczego;
2) zastępuje Kierownika Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego w czasie
jego nieobecności, oraz
3) na bieżąco prowadzi merytoryczny nadzór nad prawidłowością realizacji zadań
wynikających z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa
medycznego, transportu medycznego/sanitarnego, nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej, jak również przekazuje pracownikom istotne informacje dotyczące realizacji
umów, a w szczególności nadzoruje:
a) należytą i terminową realizacją zadań,
b) terminowe przesyłanie wymaganej sprawozdawczości do OW NFZ w zakresie
zrealizowanych zadań,
c) terminową realizację innych zobowiązań informacyjnych wobec NFZ, w tym w
zakresie ratownictwa medycznego za pośrednictwem Lidera Konsorcjum oraz
przesyłanie Liderowi Konsorcjum innych koniecznych dla realizacji umowy z
zakresu ratownictwa medycznego informacji,
d) terminowe wykonywanie sprawozdawczości wymaganej przez inne uprawnione
podmioty w związku z realizacją umów,
e) uczestnictwo w załatwianiu spraw związanych ze zgłaszanymi roszczeniami oraz
z kontrolami NFZ lub innych podmiotów zewnętrznych w zakresie właściwym dla
Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego,
f) należyte zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych i ich udostępnianie
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO i krajowymi oraz
wewnątrzzakładową polityką bezpieczeństwa informacji;
4) obowiązują go odpowiednio postanowienia powyższego ust. 1, w tym zobowiązany jest
do bieżącego przekazywania Kierownikowi Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego, a w czasie jego nieobecności Dyrektorowi podmiotu leczniczego,
informacji o istotnych zdarzeniach mających miejsce w Zakładzie Pomocy Doraźnej
i Ratownictwa Medycznego;
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5) zobowiązany jest wykonywać czynności wiążące się z zakresem jego zadań, a nie
wyszczególnione w powierzonym mu zakresie czynności, jeżeli zostały zlecone przez
Kierownika Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego/Dyrektora podmiotu
leczniczego, w tym związane z kierowaniem Zakładem Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego, delegowane mu przez Kierownika tego Zakładu, w sytuacji gdy ich
jednoosobowe wykonawstwo przez Kierownika nie jest możliwe.
2. Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca:
1) podlega bezpośrednio służbowo Naczelnej Pielęgniarce oraz funkcjonalnie Kierownikowi
Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego/jego Zastępcy;
2) sprawuje nadzór nad pracą personelu średniego – planuje, organizuje, nadzoruje
i kontroluje pracę podległego personelu;
3) sporządza rozkłady czasu pracy, planuje urlopy i po zatwierdzeniu ich przez Naczelną
Pielęgniarkę rozlicza czas pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4) wnioskuje w sprawach zatrudnienia pracowników, kar, nagród, sporządza opinie o pracy
podległego personelu oraz okresowo ocenia podległy personel;
5) czuwa nad przebiegiem adaptacji zawodowej nowo przyjętych pracowników oraz
prowadzi instruktaże stanowiskowe;
6) planuje zapotrzebowanie i zaopatruje placówkę w niezbędne instrukcje, procedury, sprzęt,
leki, materiał opatrunkowy i inny sprzęt niezbędny do funkcjonowania placówki;
7) systematycznie informuje Naczelną Pielęgniarkę oraz Kierownika Zakładu/jego Zastępcę
o istotnych wydarzeniach z pracy podległego personelu;
8) przeprowadza wymiany zużytego sprzętu i kasacje zniszczonych materiałów i sprzętu;
9) kontroluje prowadzenie dzienników wezwań, kart wyjazdowych, dokumentacji
medycznej;
10) sprawuje nadzór nad mieniem oraz stanem sanitarno-higienicznym ambulansów
i pomieszczeń Zakładu;
11) przestrzega ustalonego w podmiocie leczniczym Regulaminu pracy, przepisów, zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, p/pożarowych oraz norm etyczno-moralnych, tajemnicy
państwowej i innych danych stanowiących tajemnice zakładu a także ustawy o ochronie
danych osobowych;
12) wykonuje czynności wiążące się z zakresem jej działalności zlecone jej przez Naczelną
Pielęgniarkę oraz Kierownika Zakładu/jego Zastępcę.
3. (skreślony)
3a. Sekretarka Medyczna:
1) podlega bezpośrednio służbowo Pielęgniarce Koordynującej i Nadzorującej oraz
funkcjonalnie Kierownikowi Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego/jego
Zastępcy;
2) pod nadzorem przełożonych wykonuje prace dokumentacyjne, statystyczne oraz
administracyjne, w tym m. in.:
a) opracowuje – określone obowiązującymi przepisami prawnymi i umowami –
sprawozdania z działalności Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego,
dotyczące rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami,
korzystającymi z usług Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, itp.,
b) rejestruje w programie komputerowym udzielone świadczenia w zakresie systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego,
c) sporządza odpisy dokumentacji medycznej na potrzeby uprawnionych instytucji,
d) archiwizuje dokumentację;
3) wykonuje inne zadania zlecone przez Pielęgniarkę Koordynującą i Nadzorującą,
Kierownika/Koordynatora/jego Zastępcę;
4) przestrzega i wypełnia postanowienia Systemu Zarządzania Jakością, realizuje cele
i zadania SZJ oraz uczestniczy w doskonaleniu systemu jakości;
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5) postępuje zgodnie ze standardami akredytacyjnymi oraz procedurami jakościowymi
obowiązującymi w podmiocie leczniczym;
6) przestrzega ustalonego w podmiocie leczniczym regulaminu pracy, przepisów, zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, p/pożarowych. oraz norm etyczno-moralnych, tajemnicy
państwowej i innych danych stanowiących tajemnice zakładu, a także ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Dyspozytor Medyczny:
1) podlega bezpośrednio służbowo Pielęgniarce Koordynującej i Nadzorującej oraz
funkcjonalnie Kierownikowi Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego/jego
Zastępcy;
2) (skreślony)
3) do zadań dyspozytora medycznego należy w szczególności:
a) przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne
dysponowanie zespołów wyjazdowych na miejsce zdarzenia zgodnie
z postanowieniami umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi
podmiotami:
− (skreślony)
− w celu wykonania transportu pacjenta wysyła zespół transportu sanitarnego (T),
a w przypadku zlecenia transportu pacjentów ze szpitala do ośrodków
specjalistycznych lub transportu pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
(wymagającego asekuracji lekarza) zleconego przez lekarza POZ wysyła
specjalistyczny zespół transportowy S-3;
− poza godzinami pracy poradni POZ do wezwań leżących w kompetencjach
podstawowej opieki zdrowotnej wysyła zespoły ogólne podstawowe lekarskie lub
pielęgniarskie (L i Z);
b) przekazywanie niezbędnych informacji osobom zgłaszającym zlecone przez lekarzy
transporty sanitarne lub zachorowania do realizacji w ramach nocnej świątecznej
POZ,
c) (skreślony)
d) zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o realizowaniu transportów
sanitarnych i udzielonych świadczeniach w ramach Poradni Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej,
e) (skreślony)
f) (skreślony)
4) (skreślony)
5) w przypadku odebrania prośby o pomoc, któregoś z zespołów wyjazdowych wysyła na
miejsce zdarzenia dodatkowy zespół lub powiadamia inne służby:
a) do pomocy w transporcie ciężkich pacjentów zwłaszcza w trudnym terenie wysyła
dodatkowy zespół transportowy,
b) do pomocy w stanach zagrożenia życia oraz świadczeń związanych z ciążą i porodem
prosi o pomoc Skoncentrowaną Dyspozytornię Ratownictwa Medycznego w Bydgoszczy,
c) do pomocy u pacjentów agresywnych i niebezpiecznych oraz do pacjentów w psychozie
prosi o pomoc Skoncentrowaną Dyspozytornię Ratownictwa Medycznego w Bydgoszczy
oraz powiadamia jednostkę Policji;
6) dyspozytor przyjmując zgłoszenie kwalifikujące do udzielenia pomocy medycznej przez
zespół wyjazdowy Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego:
a) ręcznie lub elektronicznie wypisuje kartę wyjazdową, wypełniając w niej wszystkie
niezbędne rubryki,
b) dokonuje kwalifikacji wyjazdu pod względem jego pilności,
c) powiadamia niezwłocznie – przy pomocy systemu przywoławczego – członków
odpowiedniego zespołu wyjazdowego Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego i przekazuje im niezbędne informacje na temat realizacji wezwania;
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7) (skreślony)
8) dyspozytor kontroluje na bieżąco wypełnianie dokumentacji przez zespół wyjazdowy
(jest upoważniony do nie przyjmowania kart wyjazdowych, jeżeli są nieczytelne i nie
kompletnie wypełnione);
9) dyspozytor realizuje zlecenie lekarza dyżurnego podmiotu leczniczego na przewóz
materiału biologicznego, np. krwi na badania dodatkowe i toksykologiczne oraz krwi i jej
składników, niezbędnych dla pacjenta oddziału szpitalnego, bloku operacyjnego –
wysyłając zespół transportowy; zlecenie transportu musi zostać opatrzone adnotacją "na
ratunek" oraz czytelnie wypełnione (nazwisko i imię pacjenta, od którego pobrano
materiał biologiczny lub pacjenta, dla którego krew lub jej składniki mają być
transportowane, rozpoznanie jednostki chorobowej);
10) (skreślony)
11) na żądanie drugiej strony, w trakcie rozmów przy użyciu radiostacji, dyspozytor podaje
swoje stanowisko służbowe i numer zgodny z grafikiem dyżurów, bez podawania danych
personalnych;
12) dyspozytor posługuje się systemem cyfrowym, nagrywającym rozmowy telefoniczne –
w przypadku awarii systemu powiadamia o niej niezwłocznie swoich przełożonych
i dokonuje odpowiedniej adnotacji w raporcie dyspozytorów (wymiany twardego dysku
w urządzeniu rejestrującym może dokonać tylko upoważniony do tego pracownik);
13) (skreślony)
14) dyspozytor jest zobowiązany do sporządzania pisemnego raportu z każdego dyżuru,
z uwzględnieniem wszystkich istotnych zdarzeń i ich okoliczności, mających wpływ na
przebieg dyżuru;
15) w czasie urlopów lub dłuższej absencji chorobowej wśród dyspozytorów, obowiązki
dyspozytora Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego może pełnić –
zgodnie z odpowiednim poleceniem przełożonych – pielęgniarka, pielęgniarz lub
ratownik medyczny Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego;
16) w trakcie dyżurów w dni powszednie od godz. 14.35 do 7.00 dnia następnego oraz
w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy całą dobę, dyspozytor medyczny
jest przełożonym pracowników Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego.
5. Lekarze dyżurni:
1) są kierownikami zespołów wyjazdowych (specjalistycznych i ogólnych lekarskich) oraz
zespołu ambulatoryjnej opieki medycznej Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego;
2) w trakcie dyżuru lekarze zespołów specjalistycznych systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego w zakresie realizacji zleceń wyjazdów podlegają dyspozytorowi
Skoncentrowanej Dyspozytorni Ratownictwa Medycznego w Bydgoszczy, a lekarze
zespołów Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w zakresie realizacji zleceń
wyjazdów podlegają dyspozytorowi Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego;
2a) pracują na dyżurach w następujących godzinach:
a) lekarze zespołów specjalistycznych - S w dni powszednie od godz. 7.00 do 15.00
i od godz. 15.00 do 7.00 a w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od
godz. 7.00 do 7.00 dnia następnego,
b) lekarze zespołów ogólnych podstawowych lekarskich oraz zespołu ambulatoryjnej
opieki medycznej w dni powszednie od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz
w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego;
2b) w przypadku dyżuru w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego logują się do
programu System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
(SWDPRM) przed rozpoczęciem pracy,
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3) po przyjęciu od dyspozytora polecenia wyjazdu mają obowiązek wykonać je niezwłocznie
(w ciągu jednej minuty);
3a) w przypadku odebrania zlecenia wyjazdu z adnotacją „KOD 1” – jest zobowiązany do
powiadomienia kierowcy ambulansu o konieczności użycia sygnałów świetlnych
i dźwiękowych,
4) (skreślony)
5) w czasie wyjazdu zespołu są odpowiedzialni za prawidłowe wykonywanie zleconych
czynności członkom zespołu;
6) (skreślony)
7) (skreślony)
8) wypełniając kartę wyjazdową, zobowiązani są do pełnego i czytelnego jej opisania,
szczególnie badania podmiotowego i przedmiotowego, wpisu rozpoznania jednostki
chorobowej - w języku polskim i z kodem ICD-10 (wpisując rozpoznanie jednostki
chorobowej nie należy używać skrótów);
9) na leczenie lub udzielenie pomocy są zobowiązani uzyskać świadomą ustną zgodę
pacjenta lub jego opiekuna (nie dotyczy to sytuacji w stanach zagrożenia życia);
10) jeśli w trakcie wykonywania obowiązków służbowych uzyskają wiarygodne informacje,
uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa lub byli jego świadkami,
niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie Policję i dyspozytora, zabezpieczając miejsce
zdarzenia;
11) przestrzegają praw pacjenta;
12) stwierdzając zgon pacjenta powinni uzyskać od rodziny (opiekunów) zmarłego
wiarygodne informacje dotyczące okoliczności śmierci z przyczyn naturalnych
(dokumentacja lekarska) i jeżeli na podstawie wywiadu i oględzin zwłok nie ma
podejrzenia co do działania osób trzecich, zobowiązani są do wystawienia zaświadczenia
(karty informacyjnej) o stwierdzeniu zgonu pacjenta dla lekarza leczącego pacjenta
w ostatniej chorobie w celu wystawienia przez tego lekarza karty zgonu; jeżeli jednak
z wywiadu wynika, iż nie ma lekarza leczącego w ostatniej chorobie, to w takim
przypadku zobowiązani są wystawić kartę zgonu, jako wezwani do wypadku lub nagłego
zachorowania;
13) jeżeli okoliczności śmierci pacjenta i oględziny jego zwłok uzasadniają podejrzenie
działania osób trzecich lub podejrzenie zgonu z powodu choroby zakaźnej, które na
podstawie odrębnych przepisów podlega obowiązkowemu zgłaszaniu do właściwego
Państwowego Inspektora Sanitarnego, są zobowiązani wstrzymać się od wystawienia
karty zgonu i zawiadomić o tym odpowiednio Policję lub właściwego Państwowego
Inspektora Sanitarnego.
6. Pielęgniarka, pielęgniarz:
1) podlega bezpośrednio służbowo Pielęgniarce Koordynującej i Nadzorującej oraz
funkcjonalnie Kierownikowi Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego/jego
Zastępcy, w zakresie realizacji zleceń wyjazdów w zakresie ratownictwa medycznego –
dyspozytorowi Skoncentrowanej Dyspozytorni Ratownictwa Medycznego w Bydgoszczy,
w zakresie wyjazdów nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej dyspozytorowi Zakładu
Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, a w czasie wykonywania medycznych
czynności ratunkowych – kierownikowi zespołu ratownictwa medycznego;
1a) w przypadku dyżuru w zespole ratownictwa medycznego loguje się do programu System
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWDPRM) przed
rozpoczęciem pracy;
2) współpracuje z innymi członkami zespołu (lekarzem, ratownikiem medycznym) oraz
innymi służbami ratowniczymi;
3) pełni nadzór nad pracą zespołu wyjazdowego w przypadku, gdy pełni obowiązki
kierownika zespołu;
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4) przygotowuje ambulans w części medycznej do gotowości wyjazdowej poprzez dbałość
o stan sanitarny oraz kompletowanie sprzętu, aparatury, zestawu leków oraz innych
środków i materiałów niezbędnych do udzielania pomocy;
5) obsługuje sprzęt używany w ambulansie zgodnie z przeznaczeniem, w tym dostępne
środki łączności;
6) prowadzi dokumentację postępowania ratunkowego w tym karty zlecenia wyjazdu;
7) w przypadku otrzymania sygnału wyjazdu do wezwania niezwłocznie udaje się do karetki
(w ciągu 1 minuty);
7a) w przypadku odebrania zlecenia wyjazdu z adnotacją „KOD 1” – jest zobowiązany do
powiadomienia kierowcy ambulansu o konieczności użycia sygnałów świetlnych
i dźwiękowych;
8) wykonuje medyczne czynności ratunkowe w stanach zagrożenia życia i zdrowia zlecone
przez lekarza lub samodzielnie określone w odrębnych przepisach;
8a) przestrzega praw pacjenta;
9) (skreślony);
10) prowadzi rejestr zużytego sprzętu jednorazowego i leków;
11) przestrzega ustalonego w podmiocie leczniczym regulaminu pracy oraz norm etycznomoralnych, tajemnicy służbowej i zawodowej;
12) przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p/pożarowej oraz
organizuje stanowiska pracy zgodnie z tymi wymogami;
13) doskonali własne umiejętności zawodowe oraz uczestniczy w szkoleniach
wewnątrzzakładowych;
14) współdziała w procesie edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniu
kursów, szkoleń i pokazów;
15) zna i przestrzega obowiązujące procedury i standardy zakładowe;
16) sporządza raport dotyczący przebiegu dyżuru z uwzględnieniem faktów mających wpływ
na przebieg dyżuru;
17) wykonuje inne czynności w granicach zajmowanego stanowiska, tj. zadania i polecenia
Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej, Kierownika/jego Zastępcy, kierownika
zespołu ratownictwa medycznego;
18) ponosi odpowiedzialność za sprawność, kompletność sprzętu, aparatury medycznej
i bielizny będącej na wyposażeniu zespołu wyjazdowego;
19) poza pracą w zespołach ratownictwa medycznego może zostać zobowiązana/-ny przez
przełożonych do pracy jako dyspozytor Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego lub członek zespołu ambulatoryjnego – podczas pełnienia tych obowiązków
obowiązuje ich także znajomość zakresu zadań i obowiązków dyspozytora i pielęgniarki
zespołu ambulatoryjnego.
7. Ratownik medyczny, ratownik medyczny-kierowca zespołu wyjazdowego:
1) podlega bezpośrednio służbowo Pielęgniarce Koordynującej i Nadzorującej oraz
funkcjonalnie Kierownikowi Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego/jego
Zastępcy, w zakresie realizacji zleceń wyjazdów - dyspozytorowi Skoncentrowanej
Dyspozytorni Ratownictwa Medycznego w Bydgoszczy, a w czasie wykonywania
medycznych czynności ratunkowych – kierownikowi zespołu ratownictwa medycznego;
1a) w przypadku dyżuru w zespole ratownictwa medycznego loguje się do programu System
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWDPRM) przed
rozpoczęciem pracy;
2) współpracuje z innymi członkami zespołu (lekarzem, pielęgniarką/pielęgniarzem) oraz
innymi służbami ratowniczymi;
3) pełni nadzór nad pracą zespołu ratownictwa medycznego w przypadku, gdy pełni
obowiązki kierownika zespołu;
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4) przygotowuje ambulans w części medycznej do gotowości wyjazdowej poprzez dbałość
o stan sanitarny oraz kompletowanie sprzętu, aparatury, zestawu leków oraz innych
środków i materiałów niezbędnych do udzielenia pomocy;
5) obsługuje sprzęt używany w ambulansie zgodnie z przeznaczeniem, w tym dostępne
środki łączności;
6) prowadzi dokumentację postępowania ratunkowego w tym karty zlecenia wyjazdu;
7) w przypadku otrzymania sygnału wyjazdu do wezwania niezwłocznie udaje się do udaje
się do ambulansu;
8) w przypadku odebrania zlecenia wyjazdu z adnotacją "KOD 1" – jest zobowiązany do
powiadomienia kierowcy ambulansu o konieczności użycia sygnałów świetlnych
i dźwiękowych;
9) wykonuje medyczne czynności ratunkowe w stanach zagrożenia życia i zdrowia zlecone
przez lekarza lub samodzielnie określone w odrębnych przepisach;
9a) przestrzega praw pacjenta;
10) w razie konieczności, wspólnie z kierowcą lub innym członkiem zespołu, transportuje
pacjenta na noszach lub krzesełkach kardiologicznych – o konieczności takiego transportu
decyduje lekarz zespołu wyjazdowego lub ratownik, jeżeli jest kierownikiem zespołu;
11) (skreślony);
12) prowadzi rejestr zużytego sprzętu jednorazowego i leków;
12a)w przypadku wykonywania zadań ratownika medycznego-kierowcy prowadzi
dokumentację kierowcy (karty drogowe, tarcze tachografu);
12b)w przypadku wykonywania zadań ratownika medycznego-kierowcy jest odpowiedzialny
za czystość kabiny kierowcy i karoserii ambulansu, w razie potrzeby korzysta z myjni
samochodowej, znajdującej się na terenie Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego;
12c)w przypadku wykonywania zadań ratownika medycznego-kierowcy, podczas jazdy
ambulansem z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi zachowuje szczególną
ostrożność, i jest zobowiązany do przestrzegania zasad ruchu drogowego;
13) przestrzega ustalonego w podmiocie leczniczym regulaminu pracy oraz norm etycznomoralnych, tajemnicy służbowej i zawodowej;
14) przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p/pożarowej oraz
organizuje stanowiska pracy zgodnie z tymi wymogami;
15) doskonali własne umiejętności zawodowe zgodnie z przepisami w sprawie doskonalenia
zawodowego ratowników medycznych;
16) uczestniczy w szkoleniach wewnątrzzakładowych;
17) współdziała w procesie edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniu
kursów, szkoleń i pokazów;
18) zna i przestrzega obowiązujące procedury i standardy zakładowe;
19) sporządza raport dotyczący przebiegu dyżuru z uwzględnieniem faktów mających wpływ
na przebieg dyżuru;
20) wykonuje inne czynności w granicach zajmowanego stanowiska tj. zadania i polecenia
Kierownika Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego/jego Zastępcy,
Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej, kierownika zespołu ratownictwa medycznego;
21) ponosi odpowiedzialność za sprawność, kompletność sprzętu, aparatury medycznej
i bielizny będącej na wyposażeniu zespołu wyjazdowego;
22) poza pracą w zespołach ratownictwa medycznego może zostać zobowiązana/-ny przez
przełożonych do pracy jako dyspozytor Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego – podczas pełnienia tych obowiązków obowiązuje ich także znajomość
zakresu zadań i obowiązków dyspozytora.
8. Sanitariusz zespołu transportowego:
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1) podlega bezpośrednio służbowo Pielęgniarce Koordynującej i Nadzorującej oraz
funkcjonalnie Kierownikowi Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego/jego
Zastępcy, w zakresie realizacji zleceń wyjazdów - Dyspozytorowi Medycznemu;
2) współpracuje z innymi członkami zespołu (kierowcą) oraz innymi służbami
ratowniczymi;
3) pełni obowiązki kierownika zespołu transportowego (T);
4) przygotowuje ambulans transportowy w części medycznej do gotowości wyjazdowej
poprzez dbałość o stan sanitarny oraz kompletowanie sprzętu, aparatury oraz innych
środków i materiałów niezbędnych do transportu pacjentów;
5) obsługuje sprzęt używany w ambulansie zgodnie z przeznaczeniem, w tym dostępne
środki łączności;
6) ponosi odpowiedzialność za sprawność, kompletność sprzętu, aparatury medycznej
i bielizny będącej na wyposażeniu zespołu transportowego;
7) prowadzi dokumentację w tym karty zlecenia wyjazdu - czytelnie wpisuje dane pacjenta,
na podstawie dowodu tożsamości i dokumentów stwierdzających uprawnienia pacjenta do
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych;
8) w przypadku otrzymania sygnału wyjazdu do wykonania transportu niezwłocznie udaje
się do okienka dyspozytorskiego w celu odebrania zlecenia wyjazdu i uzyskania
dodatkowych informacji dotyczących dojazdu na miejsce zgłoszenia, po czym udaje się
do ambulansu;
9) w razie konieczności, wspólnie z kierowcą, transportuje pacjenta na noszach lub
krzesełkach kardiologicznych – konieczność wykonania takiego transportu powinna być
odnotowana w karcie zlecenia wyjazdu oraz na zleceniu transportu wystawionego przez
lekarza;
10) powiadamia radiotelefonem dyspozytora o stanie realizacji zlecenia i w razie zakończenia
działań przyjmuje następną dyspozycję;
11) nie może przewozić osób, nie posiadających zlecenia na transport, wystawionego przez
lekarza, a w razie konieczności przewiezienia osoby opiekującej się pacjentem
pełnoletnim, sporządza odpowiednią adnotację w karcie wyjazdowej;
12) realizuje transport osób niepełnoletnich w obecności przedstawiciela ustawowego (rodzic,
opiekun prawny) lub opiekuna faktycznego (osoba faktycznie sprawująca opiekę, np. inny
członek rodziny w czasie nieobecności rodzica);
12a)przestrzega praw pacjenta;
13) przestrzega ustalonego w podmiocie leczniczym regulaminu pracy oraz norm etycznomoralnych, tajemnicy służbowej i zawodowej;
14) przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p/pożarowej oraz
organizuje stanowiska pracy zgodnie z tymi wymogami;
15) uczestniczy w szkoleniach wewnątrzzakładowych;
16) zna i przestrzega obowiązujące procedury i standardy zakładowe;
17) wykonuje inne czynności w granicach zajmowanego stanowiska tj. zadania i polecenia
Kierownika/Koordynatora Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego/jego
Zastępcy i Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej.
9. (skreślony)
9a. Pielęgniarka Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:
1) podlega bezpośrednio służbowo Pielęgniarce Koordynującej i Nadzorującej oraz
funkcjonalnie Kierownikowi Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego/jego
Zastępcy, a w czasie wykonywania zabiegów w poradni - kierownikowi zespołu
ambulatoryjnego;
2) w dni powszednie w godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty i niedziele i inne
dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego pracuje w zespole
ambulatoryjnym;
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3) poza pracą w poradni może zostać zobowiązana przez przełożonych do pracy jako
dyspozytor medyczny Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego – podczas
pełnienia tych obowiązków obowiązuje ją także znajomość zakresu zadań i obowiązków
dyspozytora medycznego;
4) przygotowuje poradnię do przyjmowania pacjentów poprzez dbałość o stan sanitarny
oraz kompletowanie sprzętu, zestawu leków oraz innych niezbędnych środków
i materiałów;
5) prowadzi dokumentację dyspozytora, karty wyjazdowe i ambulatoryjne księgi zabiegów;
6) wykonuje zabiegi pielęgniarskie zlecone przez kierownika zespołu ambulatoryjnego oraz
zabiegi zlecone przez lekarzy POZ;
7) za zabiegi w poradni, nieobjęte umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi
podmiotami leczniczymi, przed wykonaniem usługi pielęgniarskiej, pobiera opłaty
zgodnie z obowiązującymi w podmiocie leczniczym zarządzeniami, wydając pacjentom
stosowne pokwitowanie;
7a) przestrzega praw pacjenta;
8) prowadzi rejestr zużytego sprzętu jednorazowego i leków;
9) przestrzega ustalonego w podmiocie leczniczym regulaminu pracy oraz norm etycznomoralnych, tajemnicy służbowej i zawodowej;
10) przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p/pożarowej oraz
organizuje stanowiska pracy zgodnie z tymi wymogami;
11) doskonali własne umiejętności zawodowe oraz uczestniczy w szkoleniach
wewnątrzzakładowych;
12) współdziała w procesie edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniu
kursów, szkoleń i pokazów;
13) zna i przestrzega obowiązujące procedury i standardy zakładowe;
14) wykonuje inne czynności w granicach zajmowanego stanowiska, tj. zadania i polecenia
Pielęgniarki Koordynującej i Nadzorującej, Kierownika Zakładu Pomocy Doraźnej
i Ratownictwa Medycznego/jego Zastępcy, dyspozytora medycznego, kierownika
zespołu ambulatoryjnego;
15) ponosi odpowiedzialność za sprawność, kompletność sprzętu i leków będących
na wyposażeniu poradni;
16) po zakończeniu dyżuru, sporządza pisemny raport, z uwzględnieniem opisów zdarzeń
i ich okoliczności, mających istotny wpływ na przebieg dyżuru i podjętych działań.
10. Kierowcy:
1) są pracownikami Działu Transportu i bezpośrednio podlegają jego kierownikowi, który
bezpośrednio podlega Głównemu Specjaliście do spraw Techniczno–Eksploatacyjnych;
2) w czasie wykonywania obowiązków służbowych podlegają dyspozytorowi Zakładu
Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, a bezpośrednio – kierownikowi zespołu
wyjazdowego, w którego skład wchodzą;
3) przed rozpoczęciem pracy, zobowiązani są do oceny sprawności technicznej
przydzielonego ambulansu, a ewentualne uwagi zgłaszają natychmiast kierownikowi
komórki do spraw transportu lub dyspozytorowi Zakładu Pomocy Doraźnej
i Ratownictwa Medycznego;
4) prowadzą dokumentację kierowcy (karty drogowe, tarcze tachografu);
5) są odpowiedzialni za czystość kabiny kierowcy i karoserii ambulansu, w razie potrzeby
korzystając z myjni samochodowej, znajdującej się na terenie stacji Zakładu Pomocy
Doraźnej i Ratownictwa Medycznego;
6) podczas jazdy ambulansem z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi
zachowują szczególną ostrożność i są zobowiązani do przestrzegania zasad prawa ruchu
drogowego;
7) zobowiązani są znać:
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a) cały rejon działania Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego
w Inowrocławiu,
b) wyposażenie ambulansów,
c) podstawowe zasady postępowania resuscytacyjnego,
d) zasady postępowania na miejscu wypadku, katastrofy i wypadku masowego,
e) zasady współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Policją i innymi służbami;
8) czynnie uczestniczą w pracy zespołów wyjazdowych wykonują polecenia kierownika
zespołu, np. przenoszą niezbędny sprzęt, pomagają w nawiązaniu łączności
z dyspozytorem Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego itp.;
9) (skreślony);
10) w razie konieczności, wspólnie z sanitariuszem lub ratownikiem medycznym,
transportują pacjentów na noszach lub krzesełkach kardiologicznych; konieczność
takiego transportu zleca kierownik zespołu wyjazdowego lub jest określona w stosownej
adnotacji na zleceniu transportu;
10a)przestrzegają praw pacjenta;
11) zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniej instrukcji dotyczącej sposobu rozliczania
i eksploatacji pojazdów służbowych, będących w dyspozycji Zakładu;
12) przestrzega ustalonego w podmiocie leczniczym regulaminu pracy oraz norm etycznomoralnych, tajemnicy służbowej i zawodowej;
13) przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p/pożarowej oraz
organizuje stanowiska pracy zgodnie z tymi wymogami;
14) doskonali własne umiejętności zawodowe oraz uczestniczy w szkoleniach
wewnątrzzakładowych;
15) zna i przestrzega obowiązujące procedury i standardy zakładowe;
16) wykonują inne polecenia przełożonych, związane z ich zakresem czynności.
§ 64
Ogólne zasady, obowiązujące wszystkie osoby zatrudnione w Zakładzie Pomocy Doraźnej
i Ratownictwa Medycznego:
1) osoby wchodzące w skład zespołów wyjazdowych zobowiązane są nosić w trakcie
wykonywania obowiązków służbowych ubrania służbowe, buty sznurowane oraz
identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym;
2) podczas jazdy ambulansami wszyscy zobowiązani są zapinać pasy bezpieczeństwa,
z wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa ruchu drogowego;
3) każdy pracownik Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego jest
zobowiązany udzielać pomocy pacjentom zgodnie ze swoimi kompetencjami
określonymi w odrębnych przepisach;
4) w przypadku wątpliwości diagnostycznych w czasie wykonywania medycznych działań
ratunkowych kierownik zespołu podstawowego - P ma możliwość uzyskania konsultacji
lekarskiej – w tym celu łączy się przez radiotelefon lub komórkowy telefon służbowy
z lekarzem dyżurnym przebywającym w pogotowiu ratunkowym lub Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym; wykaz dostępnych numerów telefonów, pod którymi można
uzyskać konsultację lekarską znajduje się w pamięci każdego telefonu służbowego;
5) każdy zespół wyjazdowy w czasie realizowania zlecenia ma prawo zgłosić
dyspozytorowi chęć wezwania dodatkowej pomocy na miejsce wezwania
w uzasadnionych przypadkach (m.in. do przenoszenia ciężkich pacjentów zwłaszcza
w trudnym terenie, do pacjentów agresywnych i niebezpiecznych, do psychoz, do
świadczeń związanych z ciążą i porodem oraz innych stanów zagrożenia życia);
6) pacjenci pod wpływem alkoholu, jednakże bez obrażeń i objawów chorobowych,
przekazywani są jednostkom Policji lub Straży Miejskiej;
6a) postępowanie w przypadku śmierci pacjenta w ambulansie ratunkowym określa
odrębne zarządzenie Dyrektora podmiotu leczniczego; zasadą w tym postępowaniu jest,
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że odstąpienie od prowadzonych medycznych czynności ratunkowych/stwierdzenie
zgonu następuje w miejscu, do którego pacjenta przewożono (w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym)
7) wszystkich pracowników Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego
obowiązuje zakaz przekazywania informacji o zgonach pacjentów osobom i jednostkom
nieuprawnionym do ich otrzymania, w tym zakładom pogrzebowym;
8) w czasie dyżuru obowiązuje zakaz przebywania w biurze wezwań wszystkim
pracownikom poza dyspozytorem;
9) w Zakładzie Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego obowiązuje zakaz
udostępniania pacjentom/osobom trzecim pomieszczeń służbowych poza korytarzem,
poczekalnią oraz gabinetem ambulatoryjnym;
10) w trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy powinni przebywać w wyznaczonych
pomieszczeniach socjalnych, a ewentualne wyjścia poza nie – każdorazowo zgłaszać
dyspozytorowi;
11) pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz kierowcy realizujący transporty w zespole
specjalistycznym transportowym (S-3):
a) podlegają bezpośrednio służbowo Pielęgniarce Koordynującej i Nadzorującej oraz
funkcjonalnie Kierownikowi Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego/jego Zastępcy, w zakresie realizacji zleceń wyjazdów – Dyspozytorowi
Medycznemu, a w czasie wykonywania medycznych czynności ratunkowych –
kierownikowi zespołu,
b) realizują zlecenia wyjazdów zgodnie z regulaminem i zakresem czynności
obowiązującym w Zakładzie Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego,
c) podczas pobytu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), poza realizacją zleceń
wyjazdów, mogą zostać zobowiązani przez przełożonych również do innej pracy
w SOR:
− w razie takiej potrzeby – Pielęgniarka Oddziałowa/Starsza Pielęgniarka Dyżuru
lub Koordynator SOR każdorazowo fakt ten zgłaszają Dyspozytorowi
Medycznemu,
− pracę tę podejmują na podstawie zlecenia Dyspozytora Medycznego
⎯ obowiązki w SOR realizują przestrzegając odpowiednio regulaminu i zakresu
czynności obowiązujących w SOR;
12) każdy pracownik zobowiązany jest:
a) przestrzegać Standardów Zarządzania Jakością, wypełniać postanowienia
dokumentacji SZJ, realizować cele i zadania SZJ oraz uczestniczyć w doskonaleniu
systemu jakości,
b) postępować zgodnie ze standardami akredytacyjnymi oraz procedurami
jakościowymi obowiązującymi w podmiocie leczniczym,
c) przestrzegać ustalonego w podmiocie leczniczym regulaminu pracy, przepisów, zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, p/pożarowych oraz norm etyczno-moralnych,
tajemnicy państwowej
i innych danych stanowiących tajemnicę podmiotu
leczniczego, a także przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Apteka Ogólnodostępna
(skreślony)
§ 65
(skreślony)
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Komórki organizacyjne administracji i działalności pomocniczej
Asystent Dyrektora
§ 66
Zakresy czynności pracowników zawierają następujące zadania:
1) administrowanie korespondencją adresowaną do Dyrektora, dotyczącą spraw o charakterze
reprezentacyjnym, od organów władz państwowych, urzędów, instytucji, inną zastrzeżoną
dla Dyrektora, dotyczącą organizacji, zakresu działalności i zasad funkcjonowania podmiotu
leczniczego, skarg i wniosków dotyczących działalności podmiotu leczniczego lub jego
pracowników, protokołów i zaleceń pokontrolnych;
2) prowadzenie rejestru:
a) zarządzeń Dyrektora,
b) skarg i wniosków wnoszonych do Dyrektora,
c) ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Dyrektora,
d) kontroli przeprowadzanych w Szpitalu,
e) rejestru książek kontroli środków odurzających i psychotropowych;
3) przygotowywanie projektów pism i dokumentów na podstawie obowiązujących przepisów
i ustaleń:
a) Dyrektora,
b) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa-Naczelnego Lekarza Szpitala,
c) Naczelnej Pielęgniarki,
d) Kierownika Lecznictwa Specjalistycznego,
e) (skreślony)
4) przygotowywanie dokumentacji i zbieranie ogólnych informacji na spotkania i negocjacje
z udziałem Dyrektora;
5) sporządzanie miesięcznych harmonogramów dyżurów medycznych;
6) prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora oraz organizacja umówionych wizyt i innych
spotkań;
7) bieżące prowadzenie spraw zleconych przez Dyrektora podmiotu leczniczego, Zastępcę
Dyrektora do spraw Lecznictwa - Naczelnego Lekarza Szpitala, Naczelną Pielęgniarkę,
Kierownika Lecznictwa Specjalistycznego;
8) wykonywanie czynności kancelaryjnych sekretariatów;
9) administrowanie korespondencją wpływającą do sekretariatów;
10) administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznych.
Radca Prawny
§ 67
Do zadań Radców Prawnych należy świadczenie pomocy prawnej obejmującej w szczególności:
1) zastępstwo prawne i procesowe przed sądami i innymi organami;
2) udzielanie porad i konsultacji prawnych;
3) sporządzanie opinii prawnych;
4) opracowywanie projektów aktów prawnych;
5) opiniowanie projektów umów, których stroną jest podmiot leczniczy.
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Dział Prawno-Organizacyjny
Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta
§ 68
1. Do zadań Działu Prawno-Organizacyjnego należy:
⎯ w zakresie organizacji i zarządzania:
1) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i nowelizacją projektów struktury
organizacyjnej podmiotu leczniczego, planów działalności, statutu i regulaminu
podmiotu leczniczego;
2) bieżąca analiza struktur organizacyjnych podmiotu leczniczego w zakresie prawidłowości
ich funkcjonowania oraz przygotowanie odpowiednich wniosków i zaleceń dotyczących
usprawnienia ich pracy oraz niezbędnych zmian w celu ich dostosowania do
obowiązujących przepisów prawa;
3) opiniowanie i współudział przy opracowywaniu projektów wewnętrznej struktury
organizacyjnej i zakresów działania poszczególnych jednostek organizacyjnych;
4) opracowywanie regulaminu działalności Rady Społecznej w wykonaniu inicjatyw
legislacyjnych Przewodniczącego Rady Społecznej;
5) opracowywanie porządku obrad na posiedzenia Rady Społecznej;
6) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Społecznej;
7) sporządzanie wyciągów z protokołów i uchwał Rady Społecznej;
8) gromadzenie protokołów i uchwał Rady Społecznej;
9) przekazywanie uchwał Rady Społecznej właściwym merytorycznie komórkom
organizacyjnym;
10) opracowanie merytoryczne i formalno-prawne projektów wewnętrznych aktów
prawnych o charakterze ogólnoorganizacyjnym, w wykonaniu inicjatyw legislacyjnych
Dyrektora, w zakresie kompetencji Działu; przygotowanie ich do druku oraz
przekazywanie Asystentowi Dyrektora do rejestru i udostępnienia w intranecie;
11) współudział w opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych przygotowywanie redakcyjne, na podstawie założeń opracowanych przez właściwą
merytorycznie komórkę organizacyjną - w wykonaniu dekretacji Dyrektora;
12) gromadzenie wewnętrznych aktów prawnych o charakterze ogólnoorganizacyjnym oraz
przygotowanie ich weryfikacji;
13) przygotowywanie wniosków w zakresie aktualizacji stanu formalno-prawnego podmiotu
leczniczego we właściwych rejestrach (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą, Krajowy Rejestr Sądowy [KRS], REGON itd.);
14) przygotowywanie materiałów do sprawozdań na potrzeby jednostek zewnętrznych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
15) gromadzenie i prowadzenie baz danych organizacyjnych dotyczących działalności
podmiotu leczniczego;
16) udostępnianie informacji i dokumentów z prowadzonych baz danych - odpisów
z rejestrów (RZOZ, KRS, REGON itd.), statutu, regulaminu, zarządzeń o charakterze
ogólnoorganizacyjnym, aktu założycielskiego podmiotu leczniczego, aktów powołania
organów podmiotu leczniczego (Dyrektora, Rady Społecznej) itd.;
17) organizowanie obiegu informacji o zmianach w strukturze organizacyjnej podmiotu
leczniczego;
18) opiniowanie treści pieczątek i tablic identyfikacyjnych jednostek i komórek
organizacyjnych podmiotu leczniczego (wynikającej z zatwierdzonej struktury podmiotu
leczniczego, zarządzeń Dyrektora);
19) sporządzanie odpowiednich części rocznych sprawozdań z działalności podmiotu
leczniczego;
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20) opracowywanie informacji dla strony internetowej i BIP z zakresu organizacji,
zarządzania i prawa;
21) przygotowywanie, na polecenie Dyrektora projektów odpowiedzi na wnioski i skargi
oraz inną korespondencję kierowaną do Działu;
22) uczestniczenie lub, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dyrektora,
reprezentowanie podmiotu leczniczego w spotkaniach z jednostkami wewnętrznymi
i zewnętrznymi w sprawach prowadzonych przez Dział;
⎯ w zakresie prawnym:
1) monitorowanie zmian przepisów prawnych w zakresie działania Działu i istotnych dla
działalności podmiotu leczniczego;
2) informowanie Dyrektora podmiotu leczniczego o zmianach przepisów prawnych oraz
o występujących nieprawidłowościach i faktach naruszania prawa na podstawie
prowadzonych spraw oraz o skutkach tych uchybień;
3) sporządzanie okresowych informacji o istotnych zmianach w przepisach prawnych
dotyczących działalności podmiotu leczniczego i rozpowszechnianie ich w intranecie;
4) udzielanie kierownikom komórek podmiotu leczniczego informacji prawnych
związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawnych, w sprawach
dotyczących zakresu działania ich komórek organizacyjnych - na ich wniosek;
5) udzielanie pracownikom komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wskazówek
odnośnie sposobu korzystania z programów informacji prawnej funkcjonujących
w podmiocie leczniczym – na ich wniosek;
6) (skreślony)
7) przygotowywanie projektów umów, upoważnień oraz pełnomocnictw w wykonaniu
inicjatyw Dyrektora podmiotu leczniczego;
8) weryfikacja pod względem formalno-prawnym projektów wewnętrznych aktów
prawnych oraz innych dokumentów wydawanych w podmiocie leczniczym w ramach
SZJ, opracowanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne (weryfikacja
zgodności ze statutem, regulaminem organizacyjnym podmiotu leczniczego i innymi
wewnętrznymi aktami prawnymi, identyfikacja zastosowanych aktów prawnych
zewnętrznych);
9) koordynowanie obsługi prawnej posiedzeń organów doradczych Dyrektora - Rady
Społecznej;
10) opracowanie informacji prawnych na polecenie Dyrektora podmiotu leczniczego;
11) gromadzenie i przechowywanie aktów prawnych oraz literatury i wydawnictw
z dziedziny prawa;
12) uzyskiwanie opinii prawnych;
⎯ w pozostałym zakresie:
1) prowadzenie kancelarii ogólnej Szpitala;
2) (skreślony);
3) współdziałanie z Biblioteką Miejską w zakresie prowadzenia filii Biblioteki na terenie
Szpitala.
2. Dyrektor podmiotu leczniczego powołuje w drodze odrębnego zarządzenia jednego
Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta.
3. Do pełnienia funkcji Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta Dyrektor podmiotu leczniczego
powołuje imiennie Kierownika Działu Prawno-Organizacyjnego.
4. Do zadań Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta należy występowanie w imieniu podmiotu
leczniczego w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych na podstawie imiennego upoważnienia
udzielonego przez Dyrektora podmiotu leczniczego w odrębnym zarządzeniu, o którym mowa
w powyższym ust. 2, i w granicach określonych tym upoważnieniem, oraz wykonywanie zadań
z zakresu ochrony praw pacjenta w podmiocie leczniczym określonych w niniejszym
regulaminie i wyżej wymienionym zarządzeniu, w tym w szczególności:
1) monitorowanie przestrzegania w podmiocie leczniczym praw pacjenta, o których mowa
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach innych ustaw;
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2) udzielanie informacji o prawach pacjenta, w szczególności związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych i naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
5. Do zakresu czynności Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta w szczególności należy:
1) udzielanie pacjentom odpowiedzi na pytania zgłoszone pisemnie i osobiście lub telefonicznie
(we wtorki w godzinach od 12.00 do 14.00);
2) udzielanie pomocy zgłaszającym się, poprzez przekazywanie informacji oraz udzielanie
porad;
3) współpraca w konkretnych przypadkach z kierownikami komórek organizacyjnych
i pracownikami samodzielnych stanowisk pracy zajmującymi się problematyką objętą
konkretnym przypadkiem zgłoszonym przez pacjenta;
4) pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do Dyrektora podmiotu leczniczego;
w związku z powyższym zakresem obowiązków:
5) dokonywanie oceny przestrzegania praw pacjenta, w tym zapoznawanie się z analizami
badań satysfakcji pacjenta, w szczególności w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych;
6) prowadzenie dokumentacji spraw pacjenta oraz podjętych działań i wykonywanych
czynności, zgodnie z odrębnym zarządzeniem;
7) na bieżąco przedstawianie zastępcom Dyrektora podmiotu leczniczego – odpowiednio do ich
zakresu działania – informacji o zdarzeniach lub faktach, które mogą wskazywać na
istnienie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania praw pacjenta, w celu
przeprowadzenia czynności kontrolnych (w przypadku stwierdzenia uchybień właściwy ze
względu na wykonywane zadania i kompetencje zastępca Dyrektora wydaje polecenie lub
podejmuje inne stosowane środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn
ich powstawania);
8) przedstawianie Dyrektorowi podmiotu leczniczego okresowych informacji dotyczących
przestrzegania praw pacjenta oraz działań podejmowanych w tym zakresie, zgodnie
z odrębnym zarządzeniem;
9) wstrzymywanie każdej działalności w sposób rażący naruszającej prawa pacjenta –
z równoczesnym powiadomieniem o tej decyzji Dyrektora podmiotu leczniczego lub
właściwego zastępcę Dyrektora; występowanie do kierowników komórek organizacyjnych
i pracowników samodzielnych stanowisk pracy o:
a) wdrożenie procedur mających na celu wzmocnienie przestrzegania praw pacjenta,
b) usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie
przestrzegania praw pacjenta,
c) udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących problematyki praw pacjenta, gdy zachodzi
potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w załatwieniu sprawy
wniesionej do Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta – wniosku lub skargi – oraz
d) udostępnienie do wglądu dokumentacji z tym związanej;
10) opracowywanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, dotyczącej praw pacjenta;
11) organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych z pracownikami komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, mających na celu:
a) informację o prawach przysługujących pacjentowi,
b) wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stosowaniem dokumentów opracowanych
w ramach Systemu Zarządzania Jakością;
12) wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony praw pacjenta wskazanych przez
Dyrektora podmiotu leczniczego.
6. Pełnomocnik odpowiada w szczególności za nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony praw
pacjenta.

Dział Spraw Pracowniczych
§ 69
Do zadań Działu Spraw Pracowniczych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i
a w szczególności:

zwalnianiem

pracowników,
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a) prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych z zawieraniem,
rozwiązywaniem umów o prace, wynagradzaniem, zmianą stanowisk pracy,
b) prowadzenie ewidencji urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do
pracy,
c) prowadzenie bazy danych personalnych,
d) zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczenia, dokonywanie zmian
w tym zakresie oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczenia, weryfikacja i zgłaszanie
pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze,
e) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu.
2) nadzór nad realizacją Programu adaptacji nowo zatrudnionych pracowników;
3) sporządzanie, weryfikacja i aktualizacja opisów stanowisk pracy;
4) weryfikacja zgodności godzin nieobecności z wykazami przekazywanymi z komórek
organizacyjnych w celu prawidłowego naliczenie wynagrodzenia oraz rozliczanie dyżurów
medycznych;
5) realizacja zadań w zakresie dyscypliny pracy, prowadzenie wyrywkowych kontroli w tym
zakresie, bieżący nadzór nad prowadzoną w komórkach organizacyjnych ewidencją czasu
pracy pracowników i listami obecności;
6) przypisywanie pracowników do poszczególnych rodzajów kosztów – zgodnie z informacją
uzyskiwaną z komórek organizacyjnych;
7) sporządzanie umów o odpowiedzialności materialnej;
8) analiza Oceny okresowej pracowników;
9) współpraca z Sekcją Płac;
10) prowadzenie spraw związanych z kompletowaniem dokumentów niezbędnych do wniosków
o emeryturę, rentę, świadczenie rehabilitacyjne;
11) wprowadzanie zatrudnionego personelu medycznego do SZOI, wprowadzanie zmian
w zatrudnieniu i rozwiązywanie zatrudnienia;
12) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem personelu – Plan szkoleń zewnętrznych;
13) przygotowywanie „Umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika”;
14) realizacja umów dotyczących staży lekarzy;
15) realizacja umów rezydenckich dotyczących specjalizacji lekarzy - prowadzenie uzgodnień
z Ministerstwem Zdrowia, ich przedłużanie i zgłaszanie nieobecności rezydentów do
Ministerstwa Zdrowia;
16) przygotowywanie umów o wykonywanie świadczeń w ramach wolontariatu;
17) prowadzenie spraw związanych z praktykami studentów i uczniów;
18) sporządzanie miesięcznych raportów o stanie zatrudnienia według grup zawodowych
i według rodzajów kosztów;
19) prowadzenie i monitorowanie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy dotyczącej odnowienia
uprawnień pielęgniarskich po przerwie w wykonywaniu zawodu;
20) realizacja zadań związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych zgodnie z zakładowym
regulaminem funduszu świadczeń socjalnych:
a) umowy w sprawie pożyczki mieszkaniowej,
b) zapomogi,
c) dofinansowanie koloni i obozów dzieci i młodzieży,
d) dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie;
21) realizacja przepisów prawa pracy i informowanie pracowników o zmianach w tym zakresie;
22) prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością Głównego Urzędu Statystycznego
i Ministerstwa Zdrowia;
23) opracowywanie i aktualizacja regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń i regulaminu
świadczeń socjalnych;
24) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora w sprawach pracowniczych;

137

25) przygotowywanie, na wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia, organów samorządów

medycznych, konsultantów wojewódzkich i Ministerstwa Zdrowia zestawień i wykazów
dotyczących zatrudnionego personelu;
26) prowadzenie postępowań konkursowych na udzielenie zamówienia na świadczenia
zdrowotne przez lekarzy, pielęgniarki i położne wykonujących zawód w ramach działalności
leczniczej jako praktykę zawodową oraz osobom legitymującym się nabyciem fachowych
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych – przygotowanie umów kontraktowych
i prowadzenie spraw związanych z ich realizacją.
Dział Ekonomiczno-Finansowy
§ 70
1. Do zadań Działu Ekonomiczno-Finansowego należy w szczególności:
1) w zakresie Sekcji Finansowej:
a) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie
zadań wynikających z planu finansowego podmiotu leczniczego;
b) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej,
c) przygotowanie materiałów do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień w celu
zawarcia
umów
ubezpieczenia
mienia,
obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności, ubezpieczenia środków transportu,
d) rozliczanie dotacji ze środków inwestycyjnych i bieżących - przyznanych przez
zewnętrzne instytucje krajowe i zagraniczne na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych w ramach programów z zakresu zdrowia publicznego/projektów
unijnych, w tym przez podmiot tworzący podmiot leczniczy, oraz innych,
e) sporządzanie miesięcznych harmonogramów składania wniosków o płatność
w okresie realizacji projektów unijnych,
f) sporządzanie wniosków o płatność projektów unijnych pełniących funkcję
sprawozdawczą, zaliczkową, pośrednią i końcową,
g) składanie oświadczeń o zachowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie realizowanego projektu w okresie jego
trwałości,
h) przygotowywanie i realizacja płatności na podstawie zatwierdzonych dokumentów,
i) prowadzenie kasy głównej i rozliczanie pomocniczych kas fiskalnych,
j) prowadzenie i nadzorowanie spraw finansowych,
k) prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT, składanie deklaracji VAT -7,
l) sporządzanie uzgodnień sald z kontrahentami, wezwań do zapłaty,
m) naliczanie odsetek za nieterminową zapłatę należności i zobowiązań;
2) w zakresie Sekcji Księgowości:
a) opracowywanie planu kont i dokumentacji opisującej zasady prowadzenia
rachunkowości oraz ich aktualizacja,
b) opracowywanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji finansowej oraz jej
aktualizacja,
c) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
przyjętymi w podmiocie leczniczym,
d) kontrola formalno-rachunkowa wszystkich dokumentów księgowych oraz ich
dekretacja,
e) prowadzenie rachunku kosztów zgodnie z zasadami przyjętymi w podmiocie
leczniczym,
f) prowadzenie i nadzorowanie spraw finansowych,
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g) prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, sporządzanie miesięcznych
deklaracji VAT, PFRON,
h) prowadzenie windykacji należności oraz w przypadku jej nieskuteczności
przygotowanie i przekazanie stosownej w tym zakresie dokumentacji do radcy
prawnego w podmiotu leczniczego,
i) ewidencja księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz
prowadzenie rachunku bankowego ZFŚS,
j) analiza zobowiązań z dostawcami i odbiorcami,
k) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych, bilansu i rachunku
zysków i strat,
l) przekazywanie rocznego sprawozdania finansowego do Rady Społecznej, Zarządu
i Rady Powiatu Inowrocławskiego oraz Krajowego Rejestru Sądowego i Izby
Skarbowej,
m) opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej oraz jej aktualizacja, przygotowywanie
materiałów dla komisji inwentaryzacyjnej i współpraca z tą komisją,
n) naliczanie amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych,
o) prowadzenie ewidencji, kontroli i nadzoru nad środkami trwałymi, wartościami
niematerialnymi i prawnymi oraz nad wyposażeniem objętym ewidencją ilościową;
3) w zakresie Sekcji Płac:
a) naliczanie wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów cywilno - prawnych,
świadczeń z ZFŚS w programie InfoMedica,
b) naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowych, opiekuńczych,
macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, świadczenia rehabilitacyjnego
i wychowawczego),
c) dokonywanie potrąceń wynikających z obowiązujących przepisów i złożonych przez
pracowników oświadczeń,
d) nadzór nad prawidłową realizacją zajęć komorniczych i sporządzanie informacji do
komorników,
e) przygotowanie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik i przesłanie
rozliczeń drogą elektroniczną do ZUS,
f) obsługa programu PUE (ZUS),
g) sporządzenie informacji do ZUS o przychodach osób pracujących i posiadających
uprawnienia emerytalne i rentowe,
h) naliczanie i rozliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
sporządzanie informacji PIT 11 i rozliczenia rocznego PIT 40, PIT 4R w programie
eDEK i przesłanie drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów,
i) sporządzanie dla pracowników rocznych wydruków RMUA,
j) sporządzanie innych dokumentów do ZUS (Z-3 i Rp 7),
k) sporządzanie sprawozdań GUS – Z-3, Z-6, Z-12,
l) sporządzanie wykazów według potrzeb (samorząd lekarski, samorząd pielęgniarek
i położnych, organizacje związkowe),
m) obsługa pracowników w zakresie ubezpieczenia grupowego, zgodnie z deklaracją
pracownika (potrącanie i przekazywanie składek, sporządzanie i wysyłka
w programie ERU deklaracji i wniosków na świadczenia i zdarzenia losowe,
n) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
o) archiwizacja dokumentów płacowych;
4) w zakresie Sekcji Planowania i Analiz Ekonomicznych:
a) opracowywanie rocznego planu finansowego, a także ewentualnych korekt tego
planu, oraz przekazywanie ich do Rady Społecznej i Zarządu Powiatu
Inowrocławskiego,
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b) sporządzanie sprawozdania z realizacji planu finansowego oraz przekazywanie go
do Rady Społecznej i Zarządu Powiatu Inowrocławskiego,
c) sporządzanie okresowych informacji finansowych oraz przekazywanie ich do Rady
Społecznej i Zarządu Powiatu Inowrocławskiego,
d) sporządzanie sprawozdania rocznego z działalności oraz przekazywanie go do Rady
Społecznej oraz Zarządu i Rady Powiatu Inowrocławskiego, a także do Sekcji
Księgowości,
e) raportowanie wyników ekonomicznych osiągniętych przez poszczególne komórki
organizacyjne, w odniesieniu do założeń planowych i do realizacji w latach
ubiegłych,
f) analiza kosztów działalności, pod kątem opracowywania i realizacji zadań
planowych,
g) sporządzanie analizy ekonomicznej efektywności poszczególnych sfer działalności
podmiotu,
h) wycena procedur medycznych wykonywanych w salach: operacyjnych, operacyjnozabiegowych, zabiegowych, oraz w pracowniach: diagnostycznych, diagnostycznozabiegowych, zabiegowych, tworzenie statystyk wykonania na potrzeby
księgowości, weryfikacja wyceny,
i) wyliczanie rzeczywistego kosztu realizacji świadczeń (pacjenci UE – SOR, ruch
międzyoddziałowy, hospitalizacja rozliczana indywidualnie),
j) wycena procedur medycznych w zakresie świadczonych usług komercyjnych.
2. Działem Ekonomiczno-Finansowym kieruje Zastępca Dyrektora ds. EkonomicznoFinansowych. W zakresie zadań Głównego Księgowego zastępuje go bezpośrednio mu
podległy Zastępca Głównego Księgowego
1) Sekcją kieruje Kierownik Sekcji.
2) W ramach sekcji
3) Stanowiska pracy w Sekcji Finansowej:
a) kierownik sekcji,
b) stanowiska ds. księgowości finansowej,
c) księgowa – kasjer;
4) Stanowiska pracy w Sekcji Księgowości:
a) Kierownik sekcji,
b) stanowiska ds. księgowości finansowej kosztów wg miejsc powstawania, koszów
procedur medycznych,
c) stanowiska księgowości materiałowej,
d) stanowiska ds. inwentaryzacji;
5) Stanowiska pracy w Sekcji Płac:
a) Kierownik sekcji,
b) Stanowiska ds. księgowości w sprawach płacowych;
6) Stanowiska pracy w Sekcji Planowania i Analiz Ekonomicznych:
a) Kierownik Sekcji,
b) Stanowiska ds. planowania i analiz ekonomicznych.
Dział Statystyki Medycznej, Rozliczeń i Dokumentacji
§ 71
Do zadań Działu Statystyki Medycznej, Rozliczeń i Dokumentacji należy w szczególności:
1) w zakresie statystyki medycznej:
a) prowadzenie działalności statystycznej, w tym w szczególności opracowywanie
danych i analiz statystycznych dla kadry zarządzającej Szpitala oraz uprawnionych
podmiotów zewnętrznych:
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− prowadzenie działalności statystycznej w zakresie lecznictwa stacjonarnego
(statystyka: rehospitalizacji, reoperacji, przedłużonych okresów pobytu
pacjentów w oddziałach, zbiorcza zgonów dla całego szpitala; dokonywanie
obliczeń wskaźników statystycznych dotyczących obłożenia, średniego
wykorzystania łóżka szpitalnego, średniego czasu pobytu chorych na oddziale,
przelotowości i śmiertelności w poszczególnych oddziałach; analiza danych
dotyczących liczby leczonych, wypisanych i zmarłych w szpitalu),
− nadzorowanie pod względem formalnym prawidłowego wypełniania Kart
Statystycznych i przekazywanie ich do właściwej jednostki,
− analiza statystyczna wykonywanych świadczeń w poszczególnych jednostkach
Szpitala,
− sporządzanie sprawozdań rocznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie i
przekazywanie ich do uprawnionych jednostek zewnętrznych (GUS, MZ),
b) sporządzanie informacji o zmianach w przepisach prawnych oraz zarządzeniach
Prezesa NFZ dotyczących statystyki medycznej i rozpowszechnianie ich w intranecie
oraz wdrażanie tych zmian,
2) w zakresie rozliczeń:
a) kierowanie wniosków
o
objęcie ubezpieczeniem
przez właściwego
wójta/burmistrza/prezydenta pacjentów nieubezpieczonych i nieuprawnionych do
bezpłatnych świadczeń medycznych z innego tytułu;
b) wprowadzanie danych z komórek organizacyjnych dotyczących realizacji umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), które nie są sprawozdawane z systemu
informatycznego AMMS do programu komputerowego KS-PPS w celu rozliczenia
umów z NFZ;
c) bieżące monitorowanie ewidencji udzielanych świadczeń medycznych pod kątem
kompletności danych koniecznych do terminowego ich rozliczania;
d) ścisła współpraca z zespołem łącznikowym w oddziale szpitalnym, lekarzami
realizującymi umowę w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(AOS), kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych realizującymi umowy z
NFZ,
e) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzenia kolejek oczekujących na
realizację świadczeń opieki zdrowotnej (dane administracyjne), prowadzenie listy
kolejek oczekujących w aplikacji AP-KOLCE, sprawozdanie co tydzień do
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(KPOW NFZ) pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia dla każdej z
kolejek oraz sprawozdanie dla każdej z list oczekujących, według stanu na ostatni
dzień miesiąca,
f) sporządzanie i weryfikacja sprawozdań (raportów statystycznych, raportu
z fakturami zakupowymi leków) udzielanych świadczeń w ramach umów zawartych
z KPOW NFZ (oprócz faktur ryczałtowych RTM [ratownictwo medyczne], POZ
[podstawowa opieka zdrowotna], SZP – SOR [leczenia szpitalnego – szpitalnego
oddziału ratunkowego], koszty świadczeń wynikających z rozporządzenia w sprawie
ogólnych warunków umów) oraz przygotowanie dokumentów rozliczeniowych
(dotyczących pacjentów uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji oraz
na podstawie zgody wójta/burmistrza/prezydenta) w formatach określonych w
umowach i ich fakturowanie,
g) generowanie szablonów rachunków refundacyjnych z SZOI i na ich podstawie
wystawienie i przesłanie faktur za wykonane świadczenia do KPOW NFZ w formie
faktury elektronicznej,
h) generowanie i przesyłanie do KPOW NFZ wniosków o indywidualne rozliczenie
świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych,
i) nadawanie uprawnień pracownikom do obsługi DiLO, AP-KOLCE, SIMP, SMPT,
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j) nadawanie uprawnień do systemu SERWUŚ,
k) analiza zakwestionowanych świadczeń (weryfikacja negatywna – odmowa zapłaty),
działania korygujące lub negocjacje z płatnikiem argumentujące zasadność zapłaty,
l) współpraca z innymi świadczeniodawcami w zakresie koincydencji usług,
m) sporządzanie korekt wygenerowanych z systemu płatnika wynikających z wstecznej
weryfikacji za cały okres realizacji umowy,
n) opracowywanie raportów, zestawień i analiz statystycznych dotyczących udzielanych
świadczeń z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne oraz poszczególne
zakresy świadczeń zdrowotnych,
o) instruowanie i szkolenie pracowników medycznych i innych komórek
organizacyjnych w zakresie prawidłowego nanoszenia danych do obowiązującego
programu, druków oraz sprawozdań,
p) sporządzanie informacji o zmianach w przepisach prawnych oraz zarządzeniach
Prezesa NFZ dotyczących rozliczeń świadczeń zdrowotnych i rozpowszechnianie ich
w intranecie oraz koordynowanie wdrażania tych zmian,
q) określenie progu bezpieczeństwa w strategii uzyskania 100% zakontraktowanych
środków finansowych,
r) udział w opracowywaniu ofert sprzedaży do płatnika świadczeń medycznych
dotyczących
zawieranych
kontraktów
podstawowych
oraz
programów
ministerialnych,
s) ścisła współpraca z Działem Ekonomiczno-Finansowym i Działem Marketingu,
3) w zakresie szybkiej ścieżki onkologicznej:
a) udzielanie pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji związanych z leczeniem
onkologicznym,
b) przygotowanie dokumentacji medycznej na konsylium, współuczestniczenie
w konsyliach, tworzenie protokołów z posiedzeń konsylium,
c) współpraca z lekarzami, kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala
zaangażowanych w realizację świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych
w zakresie kompleksowego zabezpieczenia leczenia pacjentów w ramach szybkiej
ścieżki onkologicznej,
d) zapewnienie współpracy między podmiotami leczniczymi w ramach kompleksowej
opieki nad pacjentem,
e) przekazanie informacji lekarzowi wskazanemu przez świadczeniobiorcę w deklaracji
wyboru (lekarzowi POZ) o przeprowadzonej ścieżce onkologicznej pacjenta – po
zamknięciu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego,
f) nadzór nad prawidłowością rozliczania świadczeń w ramach AOS oraz leczenia
Szpitalnego w ramach pakietu onkologicznego,
g) wdrażanie zmian dotyczących szybkiej ścieżki onkologicznej wynikających
z przepisów prawnych i zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
4) w zakresie dokumentacji medycznej:
a) prowadzenie księgi głównej w formie elektronicznej i innych ksiąg pomocniczych,
b) prowadzenie korespondencji dotyczącej pobytu pacjenta w Szpitalu, wystawianie
zaświadczeń o pobycie na żądanie pacjenta lub uprawnionych organów,
c) udzielanie pisemnych odpowiedzi na pisma dotyczące pobytów pacjentów w Szpitalu
na wniosek upoważnionych urzędów lub samych pacjentów,
d) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowego wypełniania Kart
Statystycznych, Ostrego Zespołu Wieńcowego,
e) przyjmowanie wniosków oraz wydawanie kserowanej dokumentacji medycznej
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
f) kontrola zgodności dokumentacji medycznej z obowiązującymi wymogami i jej
zdawalności z oddziałów Szpitala, sporządzanie raportów z terminów oddanych
dokumentów
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g) wdrażanie zmian dotyczących rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobów jej przetwarzania wynikających z przepisów prawnych
oraz zarządzeń Prezesa NFZ,
h) współpraca z Działem Marketingu w zakresie zmian dotyczących rodzajów, zakresów
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania wynikających
z umów z innymi podmiotami leczniczymi,
i) współpraca z Działem Informatyki w zakresie rodzajów, zakresów i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania w medycznych systemach
informatycznych użytkowanych w Szpitalu,
j) prowadzenie archiwum Szpitala, a w tym:
− przyjmowanie dokumentacji indywidualnej wewnętrznej oraz zakończonej
dokumentacji zbiorczej wewnętrznej,
− przyjmowanie uporządkowanych w komórkach organizacyjnych akt spraw
ostatecznie załatwionych kompletnymi rocznikami na podstawie spisów zdawczoodbiorczych,
− przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej
ewidencji,
− koordynowanie czynności kancelaryjnych w zakresie kompetencji Działu
i w zakresie działalności archiwum Szpitala, w tym opracowywanie projektów
dokumentów określających szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności
kancelaryjnych, sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie
jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz organizację i zakres działania archiwum
Szpitala.
Dział Marketingu
§ 72
Do zadań Działu Marketingu należy w szczególności:
1) w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
przez Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
w Bydgoszczy (dalej: K-P OW NFZ) oraz zamawianych przez inne podmioty zewnętrzne:
a) monitorowanie ogłoszeń dotyczących postępowań konkursowych, których przedmiotem
jest zamówienie na realizację świadczeń zdrowotnych, publikowanych dla
poszczególnych rodzajów świadczeń przez K-P OW NFZ jak i inne podmioty
zewnętrzne: Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Samorządy, Fundacje,
zakłady pracy,
b) przygotowanie oraz składanie ofert w postępowaniach konkursowych organizowanych
przez zamawiających, w tym przez K-P OW NFZ (w formie elektronicznej KSWDKO
i papierowej),
c) negocjowanie bądź prowadzenie rokowań w zakresie warunków możliwych do zawarcia
umów - pod względem ilości kontraktowanych świadczeń, ich ceny jak i całkowitej
wartości umowy,
d) administrowanie zawartymi przez podmiot leczniczy umowami na świadczenia
zdrowotne (informowanie o warunkach ilościowo - finansowych zawartych umów:
Działu Statystyki Medycznej, Rozliczeń i Dokumentacji, Działu EkonomicznoFinansowego oraz wszystkich koordynatorów oddziałów i kierowników innych komórek
organizacyjnych, których dotyczy realizacja umów (umów zawartych z K-P OW NFZ
w rodzaju: SZP, SZPCH, SZPPT, AOS, AOSDK, REH, PSY, OPH, POZ, POZN, RTM,
STM, SOK, PRO, oraz umów na świadczenia zdrowotne diagnostyczne i inne usługi
świadczone przez podmiot leczniczy dla zleceniodawców zewnętrznych w zakresie:
medycyna pracy, diagnostyka, sterylizacja, transport sanitarny, utylizacja, pralnia,
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naprawa sprzętu medycznego, usługi prosektoryjne, przechowywanie szczepionek,
a także innych umów w zakresie nie sklasyfikowanym jak powyżej),
e) w zakresie umów zawartych z K-P OW NFZ:
− monitorowanie ich wykonania, na podstawie danych z poszczególnych komórek
organizacyjnych oraz miesięcznych informacji otrzymywanych z Działu Statystyki
Medycznej, Rozliczeń i Dokumentacji oraz Działu Ekonomiczno-Finansowego,
− dokonywanie przesunięcia środków finansowych pomiędzy zakresami w rodzaju
danej umowy bądź pomiędzy poszczególnymi rodzajami poszczególnych umów,
− wnioskowanie do K-P OW NFZ o dokonanie stosownych rozliczeń z tytułu
wykonanych świadczeń, przesunięcia środków pomiędzy rodzajami bądź zakresami
umowy, wnioskowanie o zwiększenie ich ilości bądź o dokonanie zapłaty za powstałe
z tego tytułu ponadlimity,
f) prowadzenie bazy SZOI i bieżąca aktualizacja potencjału w zawartych umowach z K-P
OW NFZ, w szczególności w zakresie personelu, sprzętu i tygodniowych
harmonogramów pracy,
g) składanie wniosków do K-P OW NFZ w zakresie wyjaśnienia bądź interpretacji zapisów
umowy budzących wątpliwości,
h) w przypadku przeprowadzania kontroli przez K-P OW NFZ pod względem zgodności
złożonej oferty ze stanem faktycznym, udzielanie wyjaśnień zespołom kontrolującym;
przygotowywanie w powyższym zakresie odpowiedzi na protokoły z kontroli wraz
z zajmowaniem stanowiska na wystąpienia pokontrolne K-P OW NFZ;
2) w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych zamawianych przez Szpital:
a) organizowanie postępowań w zakresie zamówienia na realizację w określonym zakresie
świadczeń zdrowotnych wykonywanych na potrzeby Szpitala przez inne podmioty
zewnętrzne,
b) przygotowywanie Szczegółowych Warunków konkursów ofert oraz projektów umów
o udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne, prowadzenie dokumentacji
zamawiającego oraz powołanej przez zamawiającego komisji konkursowej w zakresie
ogłoszonych postępowań konkursowych,
c) zawieranie umów na świadczenia zdrowotne z oferentami, wyłonionymi w ogłaszanych
postępowaniach konkursowych; prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami
w trakcie realizacji umowy, aneksowanie umów w zakresie zmiany potencjału
świadczeniodawcy oraz naliczanie kar umownych przewidzianych w umowach,
d) zawieranie umów w trybie z wolnej ręki ze świadczeniodawcami zewnętrznymi na
zabezpieczenie świadczeń medycznych,
3) zawieranie umów z innymi świadczeniodawcami w zakresie usług związanych ze
szkoleniami personelu, utworzenia i prowadzenia zewnętrznej strony internetowej podmiotu
leczniczego;
4) w zakresie fakturowania sprzedawanych usług przez Szpital:
a) prowadzenie ewidencji wszystkich faktur wystawianych do K-P OW NFZ; wystawianie
do K-P OW NFZ faktur ryczałtowych dotyczących umów: RTM, POZN, SZP
(w zakresie SOR), pielęgniarki w programie SZOI,
b) przygotowywanie w systemie InfoMedica faktur (wewnętrznych), z podziałem na
poszczególne komórki organizacyjne, do Działu Ekonomiczno-Finansowego, na
podstawie uprzednio wygenerowanych przez Dział Statystki Medycznej, Rozliczeń
i Dokumentacji raportów statystycznych oraz otrzymanych z K-P OW NFZ z systemu
SZOI szablonów faktur (zewnętrznych),
c) wystawianie faktur i ich korekt, w systemie
finansowo-księgowo-kosztowym
InfoMedica, na podstawie zawartych umów na świadczenia zdrowotne, w szczególności
udzielane przez: Centralne Laboratorium Analityczne, Pracownie Elektrofizjologiczne
(Pracownię Elektrodiagnostyki [EKG]
i Elektrolecznictwa, Pracownię
Elektrodiagnostyki [EEG, WP, EMG]), Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład
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Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Anatomii Patologicznej, Bank Krwi z Pracownią
Serologiczną, Zespół Transportu Sanitarnego, Centralną Sterylizatornię, oraz wszelkie
inne usługi nie medyczne (utylizacja odpadów, pranie, najem, dzierżawa, media, ksero);
sprawdzanie pod względem cenowym i merytorycznym załączników do faktur
otrzymywanych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
d) wystawianie faktur i ich korekt za świadczenia zdrowotne i inne usługi wykonywane za
opłatą – dla osób korzystających z takich świadczeń i usług, oraz fiskalizowanie ich na
kasie,
e) wystawianie wszelkich innych faktur VAT, w tym: za świadczenia zdrowotne i inne
usługi wykonane w ramach współpracy w prowadzeniu badań klinicznych w Szpitalu
(jako w ośrodku badawczym), za badania dla osadzonych w Zakładzie Karnym
w Inowrocławiu (kontrasygnowane wcześniej przez K-P OW NFZ), dla Komendy
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
f) wystawianie faktur za badania diagnostyczne zlecane przez lekarzy, którzy udzielają
świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilnoprawnych – kontraktów,
g) rozliczanie - pod względem potwierdzenia zasadności zlecenia oraz merytorycznym,
a także z uwzględnieniem ośrodków powstawania kosztów OPK - faktur
przychodzących do Szpitala od kontrahentów zewnętrznych, którzy wykonali
świadczenia zdrowotne i inne usługi na rzecz Szpitala na podstawie umów zawartych ze
Szpitalem;
5) w zakresie działań promocyjnych i kreowania wizerunku Szpitala:
a) administrowanie zewnętrzną stroną internetową podmiotu leczniczego,
b) przygotowanie redakcyjne oraz publikacja folderów, broszur, kart i plakatów
okolicznościowych związanych z działalnością Szpitala,
c) przygotowanie redakcyjne folderów związanych z realizacją inwestycji w zakresie
projektów unijnych,
d) współpraca z mediami/wydawnictwami, a w szczególności przygotowywanie do
publikacji ogłoszeń i adnotacji prasowych, komunikatów radiowych, związanych
z promocją świadczeń zdrowotnych i innych usług wykonywanych przez Szpital,
w tym o nowych usługach i programach profilaktycznych, organizowanie wywiadów
oraz konferencji prasowych z udziałem kadry zarządzającej, pracowników,
e) organizowanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi uroczystości
obchodzonych w Szpitalu, okolicznościowych imprez (przygotowywanie miejsca
i programu uroczystości/imprezy, oprawy artystycznej, zaproszeń dla gości, plakatów
informacyjnych, zamawianie okolicznościowych medali, wyróżnień),
f) przygotowywanie stoiska promującego Szpital na konferencjach, okolicznościowych
imprezach (np. Ogólnopolskie Forum Ratownictwa Medycznego, Dni Otwarte Unii
Europejskiej, okolicznościowe imprezy NFZ),
g) administrowanie okolicznościowymi publikacjami książkowymi (np. książki
pt. "Z dziejów lecznictwa w Inowrocławiu" część I i II),
h) przygotowywanie informacji, wypełnianie ankiet oraz udział w ogólnopolskich
rankingach,
i) dbałość o wizerunek sal konferencyjnych oraz administrowanie salami
konferencyjnymi (przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników – komórek
organizacyjnych i podmiotów zewnętrznych - najemców/biorących w użyczenie np.
firm farmaceutycznych, w tym na konferencje, szkolenia, pokazy, zebrania, narady itp.,
przygotowywanie sal pod kątem potrzeb użytkowników i faktyczne udostępnienie sal
użytkownikom, a w tym prowadzenie rejestru udostępnień (i rejestru umów
najmu/użyczenia, jeśli tego rodzaju umowy są zawierane), nadzorowanie korzystania
z sali przez jej użytkowników,
j) ustalenie standardu w zakresie: wyglądu/estetyki określonych pomieszczeń (w tym
miejsc ogólnodostępnych, miejsc udostępniania informacji dla pacjenta/innych
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użytkowników/kontrahentów itp.), publikacji wizerunku Szpitala (logo, wizytówki,
zewnętrzna strona internetowa, adres e-mail, stopka lub nagłówek papieru firmowego,
foldery, broszury, ulotki, informacje dla pacjenta/innych użytkowników/kontrahentów,
na spotkania, prezentacje itp.)
– we współpracy z firmami wykonującymi
profesjonalne usługi z zakresu architektury wnętrz i kreowania wizerunku dla firm;
6) w pozostałym zakresie:
a) przyjmowanie wniosków oraz wydawanie opinii o sposobie zabezpieczenia
planowanej przez organizatora imprezy masowej,
b) składanie do K-P OW NFZ dla każdego rodzaju umowy comiesięcznych oświadczeń
o zawartym porozumieniu i przekazaniu środków na podwyżki wynagrodzenia dla
pielęgniarek,
c) opracowanie i aktualizacja obowiązującego w Szpitalu wykazu opłat i cenników za
usługi komercyjne,
d) coroczna ankietyzacja zleceniodawców zewnętrznych na temat poziomu satysfakcji
z usług świadczonych przez Szpital na ich zlecenie,
e) administrowanie kasami fiskalnymi we wszystkich komórkach organizacyjnych
Szpitala,
f) wprowadzanie do intranetu informacji dotyczących obowiązujących zarządzeń
Prezesa NFZ oraz szkolenia dla kadry zarządzającej w poszczególnych komórkach
organizacyjnych z zakresu zasad realizacji umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych zawartych między Szpitalem a NFZ/ podwykonawcami.
Dział Administracyjno-Gospodarczy
(skreślony)
§ 73
(skreślony)
Dział Transportu
§ 74
Do zadań Działu Transportu należy w szczególności:
1) zabezpieczenie transportu sanitarnego na potrzeby Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa
Medycznego:
a) codzienne przekazanie do dyspozycji ZPD i RM wymaganej harmonogramem ilości
sprawnych ambulansów,
b) w razie konieczności podstawić ambulanse dodatkowe,
c) zabezpieczenie odpowiedniej ilości kierowców niezbędnych do obsługi pojazdów, poza
systemem Ratownictwa Medycznego,
d) przygotowanie aktualnych miesięcznych planów pracy w formie papierowej dla
kierowców obsługujących ZPD i RM jak i szpital,
e) przygotowanie aktualnych miesięcznych planów pracy w formie elektronicznej dla
Działu Spraw Pracowniczych,
f) codzienne sprawowanie nadzoru nad pracownikami wykonującymi powierzone im
zadania w trakcie dnia pracy;
2) utrzymanie w gotowości i sprawności technicznej ustaloną zgodnie z harmonogramem ilość
pojazdów, a także właściwą obsługę kierowców:
a) planowanie i nadzorowanie obsług i przeglądów wszystkich pojazdów,
b) przyjmowanie uwag dotyczących usterek, powstałych uszkodzeń od kierowców
i zlecanie usuwania zaistniałych niesprawności w warsztatach naprawczych i serwisach,
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3)

4)

5)

6)

7)

c) nadzorowanie terminowego przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów
(dopuszczających do ruchu po drogach publicznych),
d) prowadzenie dokumentacji i nadzoru nad terminowym wykonywaniem badań urządzeń
dozorowych ( podest załadowczy i wózek widłowy RAK 7A),
e) wykonywanie wszystkich czynności związanych z aktualizacją dokumentów posiadanych
pojazdów (np. dowody rejestracyjne),
f) prowadzenie rejestru i kierowanie podległych pracowników na okresowe badania
lekarskie badania psychologiczne, czuwanie nad aktualizacją zezwoleń uprawniających
do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, oraz do kierowania samochodem
przewożącym materiały niebezpieczne (ADR),
g) organizacja i nadzór nad sezonową zmianą ogumienia, ich weryfikacja i wymiana
zużytych w razie konieczności na nowe,
h) czynności związane z wykonywaniem codziennych obsług tzn. wydanie oleju, płynów
eksploatacyjnych do uzupełnienia, żarówek, bezpieczników, sprawdzenie czystości
pojazdów, stanu ogumienia, powłoki lakierniczej,
i) sprawdzenie stanu czystości pomieszczeń garażowych oraz sprawności myjki
samochodowej,
j) zgłaszanie szkód po kolizyjnych (powypadkowych) u ubezpieczyciela pojazdu oraz
właściciela,
k) zlecanie napraw po kolizyjnych w serwisie ASO wskazanym przez właściciela,
l) wykonywanie drobnych, bieżących napraw ambulansów, sprzętu, urządzeń w nich się
znajdujących w celu zachowania odpowiedniego stanu technicznego, gwarantującego
odpowiednio wysoki poziom wykonywanych usług,
m) organizowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników działu w celu doskonalenia
posiadanych przez nich umiejętności w zakresie wykonywanych obowiązków
służbowych;
koordynowanie i realizowanie usług transportowych pojazdów obsługujących komórki
organizacyjne:
a) przyjmowanie codziennych zgłoszeń i zamówień na pojazdy obsługujące komórki
szpitala( poza obowiązującym harmonogramem) i ich realizacja,
b) przyjmowanie zgłoszeń o odbiorze odpadów medycznych z placówek, które mają
podpisaną umowę ze Szpitalem o ich odbiorze,
c) wykonywanie innych wyjazdów doraźnych zleconych przez przełożonych lub inne
komórki (szkolenia, kontrole, inspekcje, przewóz materiałów do badań);
realizacja zarządzeń dotyczących właściwego wykorzystania taboru samochodowego a tym
samym dostarczanie, przewóz, i przemieszczanie towarów, sprzętu i materiałów dla
właściwego funkcjonowania podmiotu leczniczego
a) nadzorowanie, aby wszelkie zadania przewozowe były wykonywane zgodnie z wcześniej
zatwierdzonymi harmonogramami;
b) nadzorowanie, aby zadania te wykonywane były terminowo, bezpiecznie,
i z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju pojazdów do określonych zadań;
przy pomocy posiadanego sprzętu, w okresie letnim utrzymanie w należytym stanie terenów
zielonych wokół obiektów podmiotu leczniczego, a w okresie zimowym ulic placów
i chodników:
a) zadania powyższe wykonuje operator ciągnika C-360, przy pomocy posiadanego sprzętu;
wykonywanie możliwych do przeprowadzenia prac załadunkowych i wyładunkowych
wykorzystując w tym celu maszyny, urządzenia i odpowiednio przeszkolonych pracowników
do ich obsługi:
a) wszelkie prace załadunkowo- wyładowcze wykonuje pracownik posiadający uprawnienia
do obsługi używanych w trakcie tych prac maszyn i urządzenia;
terminowa, zgodna z instrukcjami obsługi, realizacja napraw, remontów i przeglądów
posiadanych pojazdów i sprzętu:
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a) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obsług, napraw bieżących w pojazdach
zlecanych w serwisach ASO, warsztatach naprawczych, z którymi zostały podpisane
umowy na ich realizację, zlecanie i prowadzenie ewidencji napraw usterek zabudowy
przedziału medycznego u producentów realizujących zabudowy ambulansów
8) prowadzenie dokumentacji rozliczeń i eksploatacji pojazdów:
a) ewidencjonowanie i wydawanie bloczków kart drogowych dla pojazdów szpitala,
b) weryfikacja kart drogowych zdanych przez kierowców wszystkich pojazdów,
c) prowadzenie rozliczeń zbiorczych przejechanych kilometrów i zużytego paliwa,
d) comiesięczne wykonywanie sprawozdania z w/w wielkości i przekazywanie ich do
Działu Ekonomiczno – Finansowego,
e) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników działu,
f) przekazywanie sprawozdań ( w formie pisemnej i elektronicznej) dotyczących czasu
pracy do Działu Spraw Pracowniczych i Sekcji Płac,
g) ewidencjonowanie nadgodzin przepracowanych przez kierowców, sporządzanie ich
zbiorczego rozliczenia i przekazywanie do Działu Spraw Pracowniczych,
h) sporządzanie planów urlopowych z uwzględnieniem zachowania gotowości odpowiedniej
ilości kierowców na dyżury i nadzór nad ich realizacją,
i) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników i ustalanie zastępstw,
j) terminowe składanie zamówień na zakup paliw, części eksploatacyjnych oraz kart
paliwowych do bezgotówkowego zakupu paliw,
k) prowadzenie ewidencji kolizji i szkód komunikacyjnych oraz dokumentacji ich
dotyczących oraz sprawowanie nadzoru nad ich usunięciem,
l) wykonywanie czynności związanych z ubezpieczeniem pojazdów oraz prowadzenie
ewidencji polis ubezpieczeniowych,
m) kierowanie wniosków do Działu Zamówień Publicznych o sporządzanie umów
z warsztatami naprawczymi,
n) składanie sprawozdań do komórki Ochrony Środowiska dotyczących ilości zużytego
paliwa,
o) terminowy odbiór i rozliczanie faktur za naprawy samochodów, sprzętu oraz zakup
paliwa, ewidencjonowanie ich i przekazywanie do Działu Księgowości,
p) prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacji poszczególnych pojazdów,
q) sprawowanie opieki i przekazywanie wskazówek dotyczących przebiegu pracy osobom
nowo zatrudnionym oraz praktykantom,
r) przygotowywanie specyfikacji technicznej dotyczącej nowo pozyskiwanych pojazdów
w drodze przetargów,
s) czynności związane z przyjęciem nowych ambulansów od Leasingodawcy
i przekazywanie ich do eksploatacji,
t) przygotowanie dokumentacji i pojazdów do ich zwrotu po zakończonym leasingu
9) wykonywanie zadań wynikających z zaleceń inspekcji bhp i ochrony przeciwpożarowej:
a) kierowanie pracowników działu na okresowe szkolenia organizowane przez komórkę
bhp,
b) realizowanie zaleceń pokontrolnych w zakresie przestrzegania warunków pracy i stanu
bhp wydanych przez komórki kontrolujące,
c) nadzorowanie przeglądów sprzętu przeciwpożarowego dokonywanych w ambulansach
i pomieszczeniach garażowych,
d) zgłaszanie wypadków zaistniałych w czasie pracy i realizowanie wniosków przekazanych
przez Inspektora BHP.

148

Dział Techniczny
§ 75
Do zadań Działu Technicznego należy utrzymanie infrastruktury technicznej oraz prowadzenie
gospodarki energetycznej, chłodniczo-klimatyzacyjnej, wodno-ściekowej, lokalowej, odpadami
komunalnymi i szpitalnymi, a także prowadzenie innych spraw z zakresu ochrony środowiska,
obsługi bezpośredniej i gospodarczej, a w szczególności:
1) w zakresie Biura Działu:
a) przygotowywanie, organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych, w tym Programu dostosowania podmiotu leczniczego do wymagań jakie
powinien spełniać podmiot leczniczy, określonych w obowiązujących podmiot leczniczy
przepisach prawa,
b) prowadzenie gospodarki paliwowo-energetycznej,
c) planowanie budżetowe związane z zadaniami Działu,
d) koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów, ich rejestrem, realizacją
i nadzorowaniem, w sprawach należących do zadań Działu (poszczególnych
Zespołów/Sekcji),
e) wykonywanie czynności związanych z fakturowaniem i wstępną dekretacją dla potrzeb
księgowości,
f) w przypadku realizacji zadań skutkujących wydatkami finansowymi - wykonywanie
czynności wynikających z obowiązujących zarządzeń i procedur z zakresu zarządzania
finansami oraz Prawa Zamówień Publicznych,
g) bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zadań Działu,
h) bieżąca kontrola i przeglądy środowiska opieki,
i) bieżące prowadzenie spraw zleconych przez Głównego Specjalistę do spraw TechnicznoEksploatacyjnych;
2) w zakresie Zespołu Warsztatów Eksploatacji Urządzeń Technicznych:
a) bieżące utrzymanie w sprawności technicznej:
instalacji wodno-kanalizacyjnych
wewnątrz budynków, stolarki otworowej aluminiowej, drewnianej i PCV, ślusarki,
elementów wyposażenia znajdujących się w pomieszczeniach pracy oraz na zewnątrz,
b) naprawy i drobne remonty z zakresu budownictwa ogólnego, drobna produkcja
umeblowania, okresowe przeglądy niektórych instalacji, stolarki otworowej okiennej
i niektórych innych elementów wyposażenia pomieszczeń,
c) w ramach prawidłowego wykonywania zadań z powyższego zakresu pracownicy
obowiązani są prowadzić gospodarkę materiałową oraz ewidencję zgłaszanych usterek,
ubytków, niedrożności i nieszczelności;
3) w zakresie Sekcji Eksploatacji Urządzeń Cieplnych:
a) prowadzenie gospodarki cieplnej niezbędnej do utrzymania właściwych parametrów
temperaturowych pomieszczeń, a także parametrów ciepłej wody użytkowej oraz
wytwarzania pary do celów technologicznych,
b) związane z prowadzeniem gospodarki cieplnej bieżące utrzymanie we właściwej
sprawności technicznej instalacji parowych i cieplnych oraz parowych i cieplnych sieci
przesyłowych, a także urządzeń rozdzielających ciepło, rozlokowanych w budynkach
Szpitala,
c) prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej związanej z dostawami wody
i odprowadzaniem ścieków,
d) związane z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej utrzymanie sieci wodnokanalizacyjnej poza budynkami, a także sieci kanalizacji deszczowej,
e) utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń i instalacji zmiękczających oraz
demineralizujących wodę dla potrzeb wyodrębnionych komórek działalności medycznej;
4) w zakresie Sekcji Eksploatacji Urządzeń Ruchu Elektrycznego:
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5)

6)

7)

8)

a) montaż i demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
b) instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych,
c) montaż i demontaż automatyki kontrolno-pomiarowej i zasilania dla potrzeb wentylacji
i klimatyzacji,
d) montaż i demontaż automatyki w zakresie obsługi źródeł produkcji ciepła, a także obsługi
oświetlenia lądowiska,
e) utrzymanie w sprawności instalacji i urządzeń do łączności bezprzewodowej oraz
instalacji kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń,
f) wykonywanie napraw aparatów, urządzeń i sieci elektro-energetycznych
eksploatowanych na terenie Szpitala,
g) cyklicznie wydruki wszystkich rozmów telefonicznych wychodzących przez centralę
telefoniczną,
h) w ramach wykonywania zadań z powyższego zakresu pracownicy obowiązani są
prowadzić gospodarkę rozliczeniowo-materiałową oraz niezbędne ewidencje zgłoszeń,
a także sporządzać harmonogramy przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych
i odgromowych oraz urządzeń;
w zakresie Sekcji Niepalnych Gazów Medycznych:
a) demontaż i montaż oraz bieżące naprawy instalacji gazów medycznych, urządzeń
i uzbrojenia tych instalacji, dokonywanie przeglądów, pomiarów i ocen technicznych,
b) utrzymanie w stanie gotowości baterii butlowych będących awaryjnymi źródłami
zasilania dla instalacji podstawowych,
c) dystrybucja ciekłego azotu bezpośrednio do miejsca jego użycia,
d) w ramach wykonywania zadań z powyższego zakresu pracownicy obowiązani są
prowadzić niezbędne ewidencje zgłoszeń, sporządzać harmonogramy przeglądów
instalacji i aparatów, dokonywać rozładunków i załadunków butli na środki transportu;
w zakresie Sekcji Wentylacji Klimatyzacji:
a) demontaż i montaż instalacji i urządzeń wentylacji klimatyzacji, dokonywanie
okresowych przeglądów i koniecznych wymian elementów podlegających okresowym
wymianom,
b) dokonywanie napraw oraz czyszczeń przewodów wentylacji,
c) dokonywanie montażu i uruchamianie urządzeń, dbałość o napływ czystego
i chłodzonego powietrza,
d) w ramach wykonywania zadań z powyższego zakresu pracownicy obowiązani są
prowadzić niezbędne ewidencje zgłoszeń, sporządzać harmonogramy oraz dokonywać
okresowych przeglądów, a także prowadzić gospodarkę rozliczeniowo-materiałową
niezbędną dla utrzymania sprawności urządzeń i instalacji;
w zakresie Sekcji Łączności – Centrali Telefonicznej:
a) dokonywanie czynności łączeniowych rozmów przychodzących i wychodzących ze
Szpitala,
b) faksowanie korespondencji wychodzącej i odbieranie faksów;
c) wysyłanie telegramów,
d) udzielanie informacji dotyczących numerów telefonów wewnętrznych oraz obsługa
wspomagającego pracę „komputerowego systemu wspomagania stanowiska”,
e) obsługa centrali systemu bezpieczeństwa pożarowego oraz wybiórcza kontrola telefonów
dyżurnych;
w zakresie Sekcji Gospodarki Infrastrukturą i Środowiskiem:
a) prowadzenie gospodarki nieruchomościami, w tym lokalowej, w tym nadzorowanie
nieruchomości oddanych w dzierżawę, najem, użyczenie, oraz dbałość o nieruchomości,
w tym pomieszczenia (i ich urządzenia) stanowiące miejsca ogólnodostępne (hole,
toalety, korytarze, windy, sale konferencyjne, kaplica itp.),
b) prowadzenie dokumentacji, w tym rejestru umów, dotyczącej przyjęcia/oddania
nieruchomości, w tym pomieszczeń (i ich urządzeń), w dzierżawę, najem, użyczenie –
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c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

z wyłączeniem dokumentacji udostępniania sal konferencyjnych, prowadzonej przez
Dział Marketingu,
prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi i szpitalnymi oraz innych spraw
z zakresu ochrony środowiska, w tym sprawozdawczości i opłat,
utrzymanie w należytym stanie terenów zewnętrznych przyległych do zespołu
szpitalnego w okresie letnim i zimowym,
obsługa cyklicznie występujących procesów kasacyjnych,
obsługa transportowania materiałów i towarów do budynków zespołu szpitalnego, w tym
prace załadunkowe i wyładunkowe,
cykliczne rozliczanie kosztów łączeń telefonicznych, z podziałem na poszczególne
komórki organizacyjne, oraz prywatnych i innych (wykonywanych na rzecz podmiotów
zewnętrznych),
wykonywanie usług kserograficznych i poligraficznych (laminowanie, bindowanie itp.),
obsługa szatni dla pacjentów i odwiedzających,
nadzór nad realizacją umowy w zakresie usług ochrony osób i mienia (w tym nadzór nad
parkingami, gospodarka kluczami).
Dział Naprawy i Konserwacji Urządzeń Medycznych
§ 76

Do zadań Działu Naprawy i Konserwacji Urządzeń Medycznych należy zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania aparatury, sprzętu medycznego i innych urządzeń medycznych
Szpitala, zgodnego z ich przeznaczeniem, a w szczególności:
1) kontrola planowej obsługi serwisowej urządzeń medycznych - zgodnie z harmonogramem
przeglądów okresowych;
2) przyjmowanie zleceń w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych - w formie
pisemnej i ustnej, osobiście i telefonicznie;
3) przedstawianie serwisom i innym zleceniobiorcom zewnętrznym propozycji zleceń
okresowych remontów, sprawdzeń, legalizacji, okresowych przeglądów, w zakresie
terminów realizacji zleceń, kalkulacji kosztów i innych warunków napraw;
4) wysyłanie urządzeń medycznych do napraw, przeglądów i obsługi serwisowej oraz,
po wykonaniu tych czynności, przyjmowanie urządzeń od zewnętrznych zleceniobiorców;
5) kontrola prac naprawczych, modernizacyjnych i przeglądowych urządzeń medycznych;
6) dokonywanie napraw i konserwacji urządzeń medycznych - zgodnie z dokumentacją
techniczno-ruchową, sporządzoną przez producentów urządzeń medycznych;
7) dokonywanie montażu i demontażu urządzeń medycznych;
8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji prac określonych w powyższych punktach –
paszporty techniczne/karty ewidencyjne, opisy zleceń wewnętrznych w postaci papierowej
dokumentacji i elektronicznej ewidencji urządzeń;
9) prowadzenie ewidencji urządzeń medycznych kierowanych do naprawy - do serwisów
i innych podmiotów zewnętrznych;
10) instruowanie osób obsługujących urządzenia medyczne w zakresie prawidłowej ich
eksploatacji;
11) sporządzanie zapotrzebowań na części zamienne niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania urządzeń medycznych;
12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego w związku
z eksploatacją urządzeń medycznych.
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Dział Pralni i Dezynfekcji
§ 77
Do zadań Działu Pralni i Dezynfekcji należy przygotowanie i realizowanie usług w zakresie
prania, dezynfekcji, szycia i renowacji bielizny oraz magazynu bielizny obiegowej dla komórek
organizacyjnych Szpitala oraz podmiotów zewnętrznych - zgodnie z umowami zawartymi
między Szpitalem a tymi podmiotami, a w szczególności:
1) pranie bielizny zgodnie z przyjętą technologią i reżimem sanitarnym, przestrzeganie
gospodarki surowcowo-materiałowej oraz rozliczanie środków piorących i pomocniczych;
2) przestrzeganie technologii maglowania bielizny - z zachowaniem przyjętych wsadów po
stronie brudnej pralni, oraz rozsortowanie bielizny - z uwzględnieniem jej oznakowania, jak
również wysegregowanie bielizny przeznaczonej do renowacji;
3) prasowanie bielizny fasonowej, takiej jak: odzież ochronna (fartuchy, bluzy, ubrania
lekarskie), odzież operacyjna, odzież z włókien syntetycznych - z zachowaniem
odpowiednich zakresów temperatur i z uwzględnieniem oznakowania bielizny, jak również
segregacja bielizny wymagającej renowacji, oraz codzienne rozliczanie ilości wypranej
bielizny - z zachowaniem terminu jej odbioru;
4) wykonanie renowacji bielizny szpitalnej, odzieży ochronnej i innej, a także wszystkie inne
usługi krawieckie z komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego oraz prowadzenie
rejestru wykonanych usług i rozliczenie materiałów pomocniczych zużytych do wykonania
pracy;
5) wykonanie dezynfekcji:
a) parowej – z zachowaniem reżimu sanitarnego i prawidłowego przebiegu procesu
(materacy, koców, poduszek, odzieży pacjentów zainfekowanych), oraz prowadzenie
rejestru wykonanych usług,
b) pranie chemiczne odzieży lub innych materiałów (koce, peleryny, zasłony, rzeczy
pacjentów), które ze względu na skład surowcowy nie mogą być prane w praniu
wodnym, ponadto pranie odzieży szczególnie zabrudzonej olejami, smarami i innych
zabrudzeń nieorganicznych;
6) prowadzenie codziennej kontroli maszyn i urządzeń, usuwanie awarii powstałych w czasie
pracy pralni;
7) konserwacja całego parku maszynowego, łącznie z wszystkimi zaworami doprowadzającymi
poszczególne media (para wodna, sprężone powietrze);
8) prowadzenie magazynu obiegowego bielizny czystej i brudnej, znakowanie bielizny;
9) segregowanie bielizny zużytej i przygotowanie jej do kasacji;
10) uzupełnienie stanu bielizny będącej w eksploatacji;
11) prowadzenie rejestru wykonywanych w dziale usług i wydanych materiałów po wykonaniu
usług na rzecz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego oraz podmiotów
zewnętrznych;
12) występowanie z wnioskami zakup materiałów, narzędzi i sprzętu do realizacji zadań;
13) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej - w dziale - w zakresie spraw należących do
kompetencji działu wynikających z niniejszego regulaminu.
Dział Zamówień Publicznych
§ 78
Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy w szczególności:
1) przestrzeganie procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, określonych Ustawą Prawo
zamówień Publicznych;
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2) kontrola prawidłowości składanych przez komórki organizacyjne dokumentów niezbędnych
do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym organizowanie
i nadzór nad procedurą dialogu technicznego;
3) obsługa biurowa prowadzonych przez dział postępowań o udzielenie zamówień publicznych:
a) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia przygotowanego przez komórkę organizacyjną, wnioskującą
o udzielenie zamówienia, i zgodnie z wytycznymi powołanej Komisji Przetargowej,
b) przygotowywanie pism, ogłoszeń, prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
udzielanie odpowiedzi, informacji i wyjaśnień, prowadzenie dokumentacji związanej
z prowadzonymi postępowaniami, w tym protokołów postępowań,
c) prowadzenie rejestrów postępowań oraz zawartych umów;
4) organizowanie pracy powołanych Komisji Przetargowych - na wniosek i zgodnie
z zaleceniami Przewodniczącego Komisji, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz odpowiednimi wewnętrznymi zarządzeniami, regulaminami, procedurami;
5) branie czynnego udziału w wizjach lojalnych organizowanych w ramach przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
6) należyte zabezpieczenie złożonych ofert od momentu ich otwarcia, w szczególności ochrona
własności intelektualnej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa;
7) koordynacja i podejmowanie niezbędnych czynności prowadzących do zawarcia umowy
z wykonawcą wyłonionym w trakcie przeprowadzonego postępowania;
8) opracowywanie i nadzór nad realizacją rocznego harmonogramu postępowań oraz
monitorowanie jego realizacji celem zachowania ciągłości zawieranych umów;
9) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań
o udzielanie zamówień publicznych przez okres 4 lat;
10) działanie według wytycznych i zaleceń Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie
określonym Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej
Ustawy, w tym przesyłanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień oraz udział
w postępowaniach odwoławczych;
11) opracowywanie - pod względem merytorycznym - wewnętrznych zarządzeń, regulaminów
w sprawach dotyczących zadań działu;
12) współpraca z Radcą Prawnym w przypadkach wymagających konsultacji dotyczących
stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych do tej
Ustawy;
13) przeprowadzanie procedur przetargowych w zakresie zbycia mienia ruchomego, zgodnie
z przepisami prawa cywilnego.
Dział Zaopatrzenia
§ 79
Do zadań Działu Zaopatrzenia należy w szczególności:
1) przyjmowanie zapotrzebowań (informacji o potrzebach zaopatrzenia komórek
organizacyjnych Szpitala w towary, a także w pieczątki, identyfikatory dla personelu, tablice
informacyjne/inne oznakowania np. wg wymagań bhp i p/pożarowych, dorabiane klucze,
odzież roboczą, środki higieny osobistej, środki ochrony indywidualnej itp.) i ich realizacja z wyłączeniem zapotrzebowań na leki, opatrunki i środki dezynfekcyjne, realizowanych
przez Aptekę Szpitalną;
2) ewidencja przebiegu procesów zakupu;
3) dokonywanie zakupów;
4) bieżąca analiza rynku i ocena dostawców;
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5) przygotowywanie i koordynowanie wyceny i dokumentacji środków trwałych Szpitala
przeznaczonych do zbycia oraz umieszczanie odpowiednich w tym zakresie ogłoszeń na
stronie internetowej Szpitala;
6) prowadzenie spraw związanych z przyjęciem/oddaniem w dzierżawę/najem/użyczenie
środków trwałych stanowiących rzeczy ruchome (w szczególności z przyjęciem
w dzierżawę/najem/użyczenie sprzętu, aparatury medycznej - z przeznaczeniem ich do
wykonywania świadczeń zdrowotnych, oraz oddaniem w dzierżawę/najem/użyczenie
sprzętu, aparatury medycznej z „magazynu rzeczy używanych”), oraz umieszczanie
odpowiednich w tym zakresie ogłoszeń na stronie internetowej Szpitala;
7) przygotowanie dokumentów do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień
publicznych;
8) prowadzenie spraw związanych z przyjęciem darowizny rzeczy ruchomych – z wyłączeniem
spraw dotyczących darowizn leków, prowadzonych przez Aptekę Szpitalną, oraz spraw
dotyczących darowizn środków pieniężnych, prowadzonych przez Dział EkonomicznoFinansowy;
9) rejestracja i realizacja zawartych umów i udzielonych zamówień;
10) zabezpieczania optymalnych zapasów magazynowych;
11) organizacja i koordynacja dostaw do magazynów oraz prowadzenie dokumentacji
magazynowej związanej z ruchem towarów;
12) terminowe przekazywanie do księgowości dokumentów obrotu materiałowego;
13) zgłaszanie przypadków niezgodności dokumentacji dotyczącej dostawy towaru z jej stanem
faktycznym;
14) wydawanie towarów z magazynów (w uzgodnionych terminach) na podstawie obowiązującej
dokumentacji;
15) wydawanie znaków/numerów inwentarzowych - nadanych przez Dział EkonomicznoFinansowy (Sekcję Księgowości) – dla środków trwałych i wyposażenia;
16) wykonywanie czynności zabezpieczających powierzony majątek przed kradzieżą,
włamaniem i innymi zagrożeniami.
Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
§ 80
Do zadań pracowników samodzielnego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny pracy
należy w szczególności:
1) przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp
w komórkach organizacyjnych i na poszczególnych stanowiskach pracy;
2) bieżące informowanie Dyrektora podmiotu leczniczego o stwierdzonych zagrożeniach
zawodowych i przedstawianie wniosków zmierzających do ich usunięcia;
3) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi podmiotu leczniczego, co najmniej raz w roku,
okresowych analiz stanu bezpieczeństwa pracy oraz formułowanie wniosków mających na
celu poprawę warunków pracy;
4) udział w opracowaniu założeń dokumentacyjnych inwestycji i modernizacji, nadzór nad ich
przebiegiem, oraz udział w odbiorach technicznych obiektów i urządzeń poprawiających
warunki pracy;
5) zgłaszanie Dyrektorowi podmiotu leczniczego wniosków dotyczących wymagań bhp na
poszczególnych stanowiskach, przy wprowadzaniu nowych urządzeń technicznych, nowych
procesów, stosowania ergonomii na stanowiskach pracy;
6) opracowywanie pod względem merytorycznym projektów zarządzeń Dyrektora podmiotu
leczniczego regulujących sprawy warunków pracy, środowiska pracy, oraz udział
merytoryczny w opracowywaniu innych dokumentów wewnętrznych, takich jak: regulamin
pracy, stanowiskowe instrukcje bhp;
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7) opiniowanie szczegółowych instrukcji bhp dla poszczególnych stanowisk pracy,
realizowanych procesów i stosowanych w nich środków;
8) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu
wniosków profilaktycznych wynikających z badanych przyczyn i okoliczności, kontrola
realizacji tych wniosków;
9) prowadzenie postępowania w zakresie chorób zawodowych;
10) ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń – zranień przy używaniu ostrych narzędzi
medycznych w procesie udzielania świadczeń;
11) opracowywanie i prowadzenie postępowania w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności
wypadków w drodze do lub z pracy;
12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej:
a) wypadków przy pracy,
b) podejrzeń i stwierdzonych chorób zawodowych,
c) rejestru zranień ostrymi narzędziami medycznymi, i okresowe ich upowszechnianie
wśród personelu,
d) wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy,
e) rejestru prac narażających i pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze,
f) rejestru pracujących w narażeniu na promieniowanie laserowe,
g) rejestru prac i pracowników pracujących w narażeniu na czynniki biologiczne grupy III;
13) udział w dokonywaniu ocen ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
opracowywanie kart ryzyka i ich upowszechnianie wśród załogi;
14) prowadzenie doradztwa w zakresie:
a) stosowania przepisów i zasad bhp,
b) organizacji i metod pracy na stanowiskach gdzie występuje narażenie zawodowe
i sposobów jego ograniczania lub likwidacji;
15) prowadzenie szkoleń wstępnych – ogólnych nowo zatrudnionych pracowników i osób
zatrudnianych w oparciu o inne umowy: kontrakty, praktyki, staże, wolontariat;
16) zapewnienie odpowiedniego poziomu pozostałych form szkolenia pracowników w zakresie
bhp;
17) prowadzenie szkoleń dla pracowników podmiotów zewnętrznych realizujących zadania na
rzecz podmiotu leczniczego, sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem bhp podczas
realizacji zadań;
18) współpraca z organami nadzoru nad warunkami pracy: Państwową Inspekcją Pracy,
Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego i innymi organami;
19) współpraca z laboratoriami uprawnionymi do badań i pomiarów środowiska pracy
w zakresie ich organizowania oraz sposobu ochrony pracowników przed zagrożeniami;
20) współpraca z lekarzem medycyny pracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników;
21) współdziałanie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy oraz organizacjami
związkowymi w zakresie działań przestrzegania przepisów i zasad bhp i poprawy warunków
pracy; udział w prowadzonych społecznych przeglądach warunków pracy;
22) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie zaopatrzenia pracowników w środki
ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki higieny osobistej, napoje;
23) udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz innych zakładowych
komisjach gdzie podejmowana jest problematyka warunków pracy;
24) inicjowanie i rozwijanie na terenie podmiotu leczniczego różnych form popularyzacji
problematyki bhp oraz ergonomii.
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Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Obronnych
§ 81
1. Do zadań pracowników samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Przeciwpożarowej
i Obronnych należy w szczególności:
⎯ w zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej:
1) prowadzenie systematycznych kontroli i stanu zabezpieczenia pożarowego;
2) przestrzeganie
przeciwpożarowych
wymagań
budowlanych,
instalacyjnych
i technologicznych;
3) wyposażenie budynków i pomieszczeń w sprzęt gaśniczy oraz
zapewnienie
systematycznej kontroli tego stanu;
4) zapewnienie warunków, którym powinny odpowiadać drogi ewakuacyjne i pożarowe;
5) zapewnienie sprawności systemów alarmowych i monitorowania na wypadek pożaru
lub innego zagrożenia;
6) dokonywanie okresowych analiz stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego;
7) współdziałanie z odpowiednimi komórkami w zakresie uwzględniania potrzeb ochrony
przeciwpożarowej dotyczących zabezpieczenia jednostek organizacyjnych podmiotu
leczniczego;
8) organizowanie szkolenia i doskonalenia pracowników podmiotu leczniczego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej;
9) współdziałanie z właściwymi terenowo komendami Państwowej Staży Pożarnej;
10) czuwanie nad przestrzeganiem w podmiocie leczniczym przepisów przeciwpożarowych
i wytycznych jednostek nadrzędnych;
11) nadzór nad terminową kontrolą konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń
przeciwpożarowych;
12) prowadzenie instruktażu wstępnego i szkolenie dla pracowników podmiotu leczniczego;
13) zgłaszanie przełożonemu spostrzeżeń i wniosków mających wpływ na zabezpieczenie
przeciwpożarowe zajmowanych pomieszczeń;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego podmiotu
leczniczego;
⎯ w zakresie spraw obronnych:
1) prowadzenie spraw w zakresie ochrony i zabezpieczenia informacji niejawnych,
stanowiących tajemnicę państwową i służbową:
a) wykonywanie czynności kancelaryjnych dotyczących dokumentacji zawierającej
informacje niejawne,
b) organizowanie ochrony informacji niejawnych,
c) szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
d) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych;
2) prowadzenie spraw z zakresu zadań obronnych:
a) opracowanie i prowadzenie planu obronnego podmiotu leczniczego,
wykorzystywanego na potrzeby obronne państwa, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa i zarządzeniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
b) prowadzenie prac związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem podmiotu leczniczego
(szpitala) w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa,
c) prowadzenie prac reklamacyjnych, w porozumieniu z Wojskowym Komendantem
Uzupełnień w Inowrocławiu,
d) opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz nadzór nad przygotowaniem i organizacją
zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych,
e) opracowanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb obronnych
podmiotu leczniczego,
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f) przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji podmiotu leczniczego dotyczącej
gromadzenia, przechowywania i konserwacji rezerw państwowych, tzw. „TR”,
g) wykonywanie innych zadań w zakresie przygotowania obronnego podmiotu
leczniczego zgodnie z otrzymanymi poleceniami, wytycznymi, zarządzeniami
właściwych w sprawach obronnych podmiotów;
3) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej:
a) opracowanie i prowadzenie planu obrony cywilnej podmiotu leczniczego,
b) prowadzenie wymaganej dokumentacji organizacyjno-operacyjnej, kompletowanie,
ewidencjonowanie oraz nadzór i zapewnienie właściwego przechowywania
i konserwacji sprzętu przeznaczonego na potrzeby obrony cywilnej (ewakuacji osób),
c) organizacja i zabezpieczenie programowego szkolenia formacji OC,
d) wykonanie innych zadań w zakresie obrony cywilnej zgodnie z otrzymanymi
poleceniami, wytycznymi, zarządzeniami właściwych w sprawach obrony cywilnej
podmiotów;
⎯ w zakresie innych obowiązków:
1) udział w pracach komisji powoływanych przez Dyrektora podmiotu leczniczego,
2) wykonanie innych prac zleconych przez Dyrektora podmiotu leczniczego wynikających
z bieżącej działalności podmiotu leczniczego, związanych z wykonywaną pracą na
Stanowisku do spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Obronnych
(skreślony)
(skreślony)
(skreślony)
(skreślony)
(skreślony)
(skreślony)
(skreślony)
Inspektor Ochrony Danych
§ 81a

1. Dyrektor podmiotu leczniczego wyznacza jednego Inspektora Ochrony Danych i wskazuje
jego imiennie w obowiązującej w podmiocie leczniczym polityce bezpieczeństwa danych
osobowych w drodze odrębnego zarządzenia.
2. W przypadku potrzeby wsparcia lub zastępstwa dla Inspektora Ochrony Danych, Dyrektor
podmiotu leczniczego wyznacza zastępcę Inspektora Ochrony Danych i wskazuje jego
imiennie w polityce bezpieczeństwa danych osobowych, o której mowa w powyższym ust. 1.
3. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy informowanie Dyrektora i pracowników
podmiotu leczniczego, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających
na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, merytoryczne wsparcie
Dyrektora i pracowników w podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia zgodnego
z prawem przetwarzania danych osobowych, nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony
danych osobowych, w szczególności:
1) informowanie Dyrektora podmiotu leczniczego oraz pracowników, którzy przetwarzają
dane osobowe o konkretnych obowiązkach spoczywających na nich na mocy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub krajowych o ochronie
danych i doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub
krajowych o ochronie danych oraz polityk podmiotu leczniczego w dziedzinie ochrony
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danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość,
szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych
oraz powiązane z tym audyty;
3) udzielanie na żądanie Dyrektora podmiotu leczniczego zaleceń co do oceny skutków dla
ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 RODO;
4) współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz
w stosownych przypadkach we wszelkich innych sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych;
6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe dotyczą, we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO;
7) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru wszystkich
kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 30 RODO.
4. Do zakresu czynności Inspektora Ochrony Danych w szczególności należy:
1) dokonywanie weryfikacji opracowania i kompletności dokumentacji opisującej sposób
przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną (dalej: dokumentacji przetwarzania danych osobowych) oraz
przestrzegania zasad w niej określonych, w szczególności polityki bezpieczeństwa
danych osobowych (w tym: wykazu pomieszczeń, w których przetwarzane są dane
osobowe, stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych, upoważnień do
przetwarzania danych osobowych, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych, rejestru osób i podmiotów, którym udostępniono dane osobowe,
rejestru podmiotów zewnętrznych, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wykazu zbiorów danych osobowych
wraz z programami służącymi do ich przetwarzania, analizy ryzyk związanych
z zagrożeniami odnoszącymi się do przetwarzania danych osobowych w systemie
informatycznym podmiotu leczniczego - na podstawie RODO, a także innych
dokumentów pozostających w związku z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak
oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia
o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych, itp.), rejestru czynności
przetwarzania i rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych
osobowych - na podstawie RODO oraz instrukcji zarządzania systemem
informatycznym w zakresie ochrony danych osobowych;
2) dokonywanie weryfikacji zgodności dokumentacji przetwarzania danych osobowych
z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego, normami, wytycznymi
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) dokonywanie weryfikacji stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych
osobowych;
4) dokonywanie weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych
w dokumentacji
przetwarzania danych osobowych środków
technicznych
i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych
osobowych;
5) dokonywanie weryfikacji przestrzegania zasad i obowiązków określonych
w dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
6) opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi podmiotu leczniczego w sprawie
przygotowywania projektów zmian polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz
instrukcji zarządzania systemem informatycznym w zakresie ochrony danych
osobowych, inicjowanie zmian powyższych dokumentów, w szczególności w przypadku
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zmian organizacyjnych w podmiocie leczniczym oraz zmian przepisów o ochronie
danych osobowych;
7) w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas weryfikacji dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania zasad i obowiązków w niej
określonych, pouczanie lub instruowanie osoby nieprzestrzegającej zasad i obowiązków
określonych w dokumentacji o prawidłowym sposobie ich realizacji oraz dokonywanie
stosowanego zawiadomienia Dyrektora podmiotu leczniczego;
8) opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi podmiotu leczniczego w sprawie decyzji co do
wdrażanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należytą ochronę
przetwarzanych danych osobowych zgodnie z RODO, w tym w zakresie systemu
informatycznego, podczas określania sposobów przetwarzania danych osobowych
(na etapie projektowania rozwiązań technicznych lub organizacyjnych) oraz w czasie
samego przetwarzania danych osobowych; dokonywanie weryfikacji skuteczności
zastosowanych środków ochrony oraz inicjowanie zmian w tym zakresie;
9) opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi podmiotu leczniczego w sprawie
przygotowywania projektów innych wewnętrznych przepisów – zarządzeń, procedur
i instrukcji zawierających regulacje w zakresie ochrony danych osobowych oraz
funkcjonowania systemów informatycznych użytkowanych w podmiocie leczniczym;
inicjowanie zmian powyższych dokumentów oraz dokonywanie interpretacji przepisów
w zakresie ochrony danych osobowych we współdziałaniu – odpowiednio – z komórką
podmiotu leczniczego właściwą zgodnie z niniejszym regulaminem w sprawach
prawnych – Radcą Prawnym, Działem Prawno-Organizacyjnym, oraz z Pełnomocnikiem
do spraw Praw Pacjenta;
10) prowadzenie i aktualizowanie wewnętrznego wykazu pomieszczeń, w których
przetwarzane są dane osobowe, stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych,
w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, oraz jego udostępnianie organowi
nadzorczemu – Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11) prowadzenie i aktualizowanie w formie pisemnej, w tym elektronicznej, wewnętrznego,
jawnego rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez podmiot leczniczy;
12) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych, w formie pisemnej, w tym elektronicznej, zgodnie z polityką
bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcją zarządzenia systemem informatycznym,
oraz jej udostępnianie nadzorczemu – Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
13) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, za które podmiot
leczniczy odpowiada, i rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych
osobowych dokonywanych w imieniu podmiotu leczniczego, o których mowa w art. 30
RODO, w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, oraz ich udostępnianie
organowi nadzorczemu – Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
14) udzielanie na żądanie Dyrektora podmiotu leczniczego zaleceń i konsultacji co do oceny
skutków dla ochrony danych osobowych, źródeł ryzyka oraz konkretnego
prawdopodobieństwa i wagi ryzyka, uwzględniającej charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania danych osobowych oraz obejmującej planowane środki, zabezpieczenia
i mechanizmy minimalizowania ryzyka, a także zapewniającej ochronę danych
osobowych oraz zgodność z przepisami RODO; monitorowanie
wykonania
przeprowadzonej oceny, zgodnie z art. 35 RODO;
15) doradzanie Dyrektorowi podmiotu leczniczego w sprawie oceny ryzyk związanych
z zagrożeniami odnoszącymi się do przetwarzania danych osobowych w systemie
informatycznym podmiotu leczniczego na podstawie RODO; sprawdzenie, czy ocena
skutków przetwarzania została przeprowadzona prawidłowo i czy uzyskane wnioski są
zgodne z założeniami RODO; udostępnianie analizy ryzyk osobom upoważnionym do
przetwarzania danych, a także organowi nadzorczemu – Prezesowi Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
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16) opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi podmiotu leczniczego w sprawie
przygotowywania projektów umów, odpowiadających wszystkim wymogom
przewidzianym w art. 28-29 RODO, oraz prowadzenie i aktualizowanie ewidencji umów
z podmiotami zewnętrznymi, skutkujących dostępem do danych osobowych lub
powierzeniem przetwarzania danych osobowych, których administratorem lub
podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest podmiot leczniczy, zgodnie z polityką
bezpieczeństwa danych osobowych;
17) prowadzenie korespondencji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych;
18) dokonywanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami
o ochronie danych osobowych, w trybie:
a) sprawdzenia
planowego
–
według
przygotowanego
przez
siebie
przedstawionego Dyrektorowi podmiotu leczniczego planu sprawdzeń,
b) sprawdzenia doraźnego – w przypadku nieprzewidzianym w planie sprawdzeń,
w sytuacji powzięcia wiadomości o naruszeniu ochrony danych osobowych lub
uzasadnionym podejrzeniu takiego naruszenia, niezwłocznie po powzięciu takiej
wiadomości,
19) sprawowanie nadzoru nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych –
w sprawdzeniach, o których mowa w powyższym pkt 18, oraz poza sprawdzeniami, to
jest na podstawie zgłoszenia osoby wykonującej obowiązki określone w dokumentacji
przetwarzania danych oraz własnego udziału w procedurach w niej określonych, a także
na podstawie zgłoszenia osoby trzeciej;
20) zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami
o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności organizowanie szkoleń dla osób
przetwarzających dane osobowe w podmiocie leczniczym z tego zakresu;
21) prowadzenie w formie pisemnej, w tym elektronicznej, oraz, po zakończeniu
sprawdzenia, o którym mowa w powyższym pkt 18, przygotowanie i przekazywanie
sprawozdania w postaci papierowej lub elektronicznej:
a) ze sprawdzenia planowego – Dyrektorowi podmiotu leczniczego, z zachowaniem
terminu wynikającego z planu sprawdzeń,
b) ze sprawdzenia doraźnego – Dyrektorowi podmiotu leczniczego, niezwłocznie;
22) udzielanie pomocy i wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych
konkretnych osób oraz przysługujących tym osobom uprawnień w każdym przypadku,
gdy osoby te zwrócą się z takim wnioskiem;
23) współpraca z wszystkimi pracownikami podmiotu leczniczego, w szczególności
osobami pełniącymi funkcje kierownicze, oraz przedstawicielami podmiotów
zewnętrznych, w tym przeprowadzanie konsultacji, w zakresie realizowanych przez
niego zadań;
24) wykonywanie innych czynności z zakresu kompetencji Inspektora Ochrony Danych,
określonych przez Dyrektora podmiotu leczniczego w wewnętrznych zarządzeniach,
w szczególności w polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych zobowiązany jest do znajomości profilu działalności podmiotu
leczniczego, związanych z tym profilem wymogów prawnych oraz szczegółowych zasad
funkcjonowania podmiotu leczniczego.
Inspektor Ochrony danych wykonuje swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka
związanego z operacjami przetwarzania danych osobowych, mając na uwadze charakter,
zakres, kontekst i cel przetwarzania.
Inspektor Ochrony Danych zobowiązany jest do tajemnicy lub poufności co do
wykonywania swoich zadań, zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym.
Inspektor Ochrony Danych uprawniony jest do dostępu do danych osobowych i operacji
przetwarzania danych osobowych oraz do niezwłocznego i właściwego włączania go we
wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych – do dostępu do kompletnych
informacji na temat wszystkich procesów przetwarzania danych, wszystkich planowanych
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i realizowanych przedsięwzięć,
usług i systemów informatycznych związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.
9. Inspektor Ochrony Danych upoważniony jest do:
1) przeprowadzania w imieniu podmiotu leczniczego konsultacji w sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych, zarówno wewnętrznych, jak i z podmiotami
zewnętrznymi;
2) przygotowywania upoważnień konkretnych osób do przetwarzania danych
osobowych podmiocie leczniczym, ich zmian i odwołań, oraz wydawania
i odwoływania tych upoważnień z klauzulą „z upoważnienia Dyrektora”, we
współdziałaniu z właściwymi pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze,
a w zakresie systemu informatycznego również z właściwym przedstawicielem
Działu Informatyki/Administratorem Systemu Informatycznego podmiotu
leczniczego, zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcją
zarządzania systemem informatycznym.
10. Inspektor Ochrony danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi podmiotu leczniczego
i w wykonywaniu swoich zadań jest niezależny służbowo od innych stanowisk pracy
i pracowników. W przypadku nieobecności Inspektora Ochrony Danych, jak i braku dla
niego zastępstwa, zadania Inspektora Ochrony Danych wykonuje odpowiednio Dyrektor
podmiotu leczniczego.
11. Inspektor Ochrony Danych odpowiada w szczególności za określenie standardów i zasad
postępowania obowiązujących w obszarze przetwarzania danych osobowych w podmiocie
leczniczym, których administratorem i przetwarzającym jest podmiot leczniczy, oraz
nadzór nad ich przestrzeganiem.
Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej
(skreślony)
§ 82
(skreślony)
Stanowisko Kapelana Szpitalnego
§ 83
Kapelan Szpitalny pełni posługi religijne dla pacjentów i pracowników Szpitala w oparciu
o następujące zasady:
1) miejscem pełnienia posług religijnych jest kaplica szpitalna;
2) na prośbę pacjentów lub ich rodzin, a także opiekunów posługi religijne mogą być pełnione
również w oddziałach szpitalnych przy łóżku chorego;
3) warunki pełnienia posług religijnych obwieszczone są w ogólnodostępnym miejscu przy
kaplicy szpitalnej oraz w każdym Oddziale;
4) zasady określone w pkt 1-2 mają zastosowanie w odniesieniu do posług religijnych
wszystkich wyznań.
Dział Żywienia
§ 84
1. Zadania Działu Żywienia – usługę żywienia zbiorowego w zakresie:
1) sporządzania i wydawania posiłków dla pacjentów Oddziałów podmiotu leczniczego korzystających z wyżywienia, z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych (w tym
prowadzenie kuchni głównej podmiotu leczniczego),
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

2) zapewnienia środków transportu niezbędnych do dostarczania posiłków dla pacjentów z kuchni na Oddziały – przez firmę zewnętrzną wykonującą w podmiocie leczniczym
usługi kompleksowego utrzymania porządku, czystości i dezynfekcji oraz transportu
wewnętrznego wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie w pomieszczeniach
podmiotu leczniczego,
− wykonuje podmiot zewnętrzny – Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe MARTINA CATERING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej
14D/2m (Lider), Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import
„MARTINA” Walczak Mirosław z siedzibą w Żninie przy ul. Mickiewicza 37, na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a tym
Konsorcjum firm.
Za wykonywanie zadań Działu Żywienia, o których mowa w ust. 1, w tym prowadzenie
kuchni głównej podmiotu leczniczego, odpowiada Konsorcjum firm, zgodnie z umową.
Konsorcjum firm wskazuje w umowie imiennie osobę do stałego i bezpośredniego kontaktu
z pracownikami podmiotu leczniczego.
Ze strony podmiotu leczniczego, za nadzorowanie i koordynowanie wykonywania umowy
odpowiadają:
1) Naczelna Pielęgniarka – w sprawach dotyczących prawidłowości przygotowywania
posiłków, ich jakości, diet;
2) Kierownik Działu Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości oraz Pełnomocnik do
spraw Systemu Zarządzania Jakością – w sprawach sanitarno-higienicznych;
3) Kierownik Działu Technicznego – w sprawach technicznych i infrastruktury kuchni
głównej, zgodnie z odrębną umowa najmu/dzierżawy pomieszczeń kuchni oraz
z wyposażeniem technologicznym kuchni.
Dietetyczka oddziałowa lub starsza pielęgniarka/położna dyżurna przekazuje do Działu
Żywienia (do kuchni) zamówienia na posiłki dla pacjentów, w tym informacje o rodzaju
i ilości diet zleconych przez lekarza, karty żywienia pacjentów.
Żywność dla pacjentów Oddziałów wydawana jest przez Dział Żywienia (kuchnię)
w godzinach określonych w umowie, na tacach izotermicznych, gwarantujących utrzymanie
temperatury posiłku przez 90 minut. Tace przekazywane są na poszczególne Oddziały
(do kuchenek oddziałowych/punktów kuchennych) w godzinach określonych w umowie,
w specjalnych wózkach, szczelnie zamkniętych i opisanych odpowiednią nazwą Oddziału.
Dział Żywienia zapewnia również dystrybucję posiłków dla pacjentów izolowanych
(ze względu na reżim sanitarny). Pory podawania posiłków pacjentom w poszczególnych
Oddziałach określa obowiązująca w podmiocie leczniczym procedura dotycząca opieki
stacjonarnej.
Dział Żywienia (kuchnia) przekazuje na poszczególne Oddziały aktualne jadłospisy, zgodnie
z umową. Jadłospis, który zawiera informacje o rodzaju i wielkości posiłków w danym dniu,
dietetyczka oddziałowa w formie pisemnej, poprzez umieszczenie tego jadłospisu
w Oddziale, w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać,
dietetyczka oddziałowa, pielęgniarka/położna sprawująca merytoryczną opiekę
pielęgniarską/położniczą nad pacjentem udostępnia pacjentowi jadłospis w sposób
umożliwiający zapoznanie się z nim w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.
Za wydanie posiłków dla pacjentów- z kuchni do Oddziałów szpitalnych – odpowiedzialny
jest pracownik Działu Żywienia (kuchni). Za transport posiłków – z Działu Żywienia
(kuchni) do Oddziałów – odpowiedzialny jest pracownik firmy wykonującej usługi
kompleksowego utrzymania porządku, czystości i dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego
wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie w pomieszczeniach podmiotu leczniczego.
Za podanie posiłków pacjentom w poszczególnych Oddziałach odpowiedzialni są
dietetyczka oddziałowa oraz
pielęgniarka/położna sprawująca merytoryczną opiekę
pielęgniarską/położniczą nad pacjentami, zgodnie z zakresem czynności. Potwierdzenie
odbioru wykonania usługi żywienia zbiorowego, dotyczące bieżącej oceny sposobu
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przygotowania, jakości i dostawy posiłków do Oddziałów, wykonywane jest
w poszczególnych
Oddziałach
przez
dietetyczkę
oddziałową
oraz
starszą
pielęgniarkę/położną dyżurną.
8. Personel Oddziału przed przystąpieniem do rozdziału posiłków jest zobowiązany do
przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych, wydawania posiłków zgodnie ze zleconą przez
lekarza dietą, pomocy przy karmieniu pacjentów obłożnie chorych.
9. Po spożyciu posiłków przez pacjentów, tace z kompletem naczyń stołowych i sztućców oraz
odpadami
pokonsumpcyjnymi
zbierane
są
przez
personel
poszczególnych
Oddziałów/pracowników firmy zewnętrznej wykonującej usługi kompleksowego utrzymania
porządku, czystości i dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego wraz z czynnościami
pomocniczymi przy pacjencie w pomieszczeniach podmiotu leczniczego, załadowywane do
wózków i następnie odbierane przez pracownika wyżej wymienionej firmy zewnętrznej
i dostarczane do Działu Żywienia (kuchni). Dział Żywienia odbiera i myje naczynia stołowe
i sztućce używane przez pacjentów do spożycia posiłków oraz odbiera i utylizuje odpady
pokonsumpcyjne.
10. Szczegółowy sposób zamawiania i rozdziału posiłków na poszczególne Oddziały określa
obowiązująca w podmiocie leczniczym umowa, o której mowa w ust. 1, oraz procedura
dotycząca żywienia zbiorowego i związane z nią instrukcje.
11. Pacjenci podczas pobytu w Oddziale mogą przechowywać produkty żywnościowe w stoliku
przyłóżkowym oraz w przeznaczonej do tego celu lodówce – odpowiednio oznakowanej,
umieszczonej w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów (pokój dziennego pobytu, korytarz
lub kuchenka oddziałowa/punkt kuchenny), zgodnie z obowiązującą w podmiocie
leczniczym instrukcją przechowywania żywności pacjentów. Informację na temat zasad
przechowywania żywności pacjentów, dietetyczka oddziałowa udostępnia w formie
pisemnej, poprzez umieszczenie tej informacji w Oddziale, w miejscu ogólnodostępnym.
W przypadku
pacjenta
niemogącego
się
poruszać,
dietetyczka
oddziałowa,
pielęgniarka/położna sprawująca merytoryczną opiekę pielęgniarską/położniczą nad
pacjentem udostępnia pacjentowi informację w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią
w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.
12. Dietetyczka, Pielęgniarka/Położna Oddziałowa (starsza pielęgniarka/położna dyżurna)
odpowiadają za bieżący nadzór nad jakością usługi żywienia zbiorowego, zgodnie z umową,
o której mowa w ust. 1, oraz procedurą i instrukcjami podmiotu leczniczego dotyczącymi
żywienia zbiorowego pacjentów.
13. Kontrolę realizacji usług wykonywanych przez Konsorcjum firm wykonują w szczególności:
1) dietetyczka oddziałowa/ starsza pielęgniarka dyżurna – bieżącą kontrolę sposobu
przygotowania, jakości i dostawy posiłków – w ramach bieżącego nadzoru nad jakością
usługi żywienia zbiorowego;
2) przedstawiciel podmiotu leczniczego i przedstawiciel Konsorcjum firm – w zakresie
prawidłowości przygotowania posiłków, ich jakości, diet;
3) pracownicy Działu Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości – w zakresie stanu
sanitarno-higienicznego;
4) Konsorcjum firm – bieżącą kontrolę posiłków w zakresie wartości odżywczej
i energetycznej (kalorycznej) oraz okresową poprzez zlecenie właściwej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej dokonania badania kaloryczności posiłków
⎯ zgodnie z obowiązującą w podmiocie leczniczym umową, o której mowa w ust. 1, oraz
procedurą dotyczącą żywienia zbiorowego.
14. Ocena jakości posiłków dokonywana jest również przez pacjentów, za pomocą ankiety
satysfakcji pacjenta.
15. Pracownicy Konsorcjum firm są zapoznani z procedurą i instrukcjami podmiotu leczniczego
dotyczącymi żywienia zbiorowego pacjentów i wykonują swoje obowiązki zgodnie z ich
wytycznymi oraz innymi w tym zakresie wytycznymi podmiotu leczniczego/dietetyczek
podmiotu leczniczego i innych instytucji – Głównego Inspektora Sanitarnego, Instytutu
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Żywności i Żywienia, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami ISO
9001, ISO 22000, zasadami HACCP, obowiązującymi w podmiocie leczniczym innymi
procedurami i standardami, przepisami BHP, p/pożarowymi oraz wytycznymi Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
i innymi wymaganiami w publicznych jednostkach ochrony zdrowia.
Dział Informatyki
Administrator Systemu Informatycznego
§ 85
1. Zadania Działu Informatyki podmiotu leczniczego wykonuje firma INFOCOMP Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu przy ul. Chełmińskiej 191, na podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym, a tą firmą. Osobą nadzorującą i koordynującą
wykonywanie zadań Działu Informatyki oraz realizację wyżej wymienionej umowy
zawartej z firmą INFOCOMP Sp. z o. o. – po stronie firmy, jest osoba wskazana
w umowie, a po stronie podmiotu leczniczego, jest Główny Specjalista do spraw
Techniczno-Eksploatacyjnych (w przypadku jego nieobecności, jak i braku dla niego
zastępstwa - Dyrektor podmiotu leczniczego).
2. Do zadań Działu Informatyki podmiotu leczniczego należy obsługa systemu
informatycznego podmiotu leczniczego, w zakresie:
1) administrowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica/AMMS;
2) administrowania serwerami sieciowymi pracującymi na potrzeby systemów
informatycznych podmiotu leczniczego;
3) administrowania i obsługi serwisowej sprzętu komputerowego;
4) administrowania i obsługi eksploatacyjnej sieci komputerowej;
5) współdziałania w procesie rozbudowy systemu informatycznego;
6) zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i poufności danych.
3. Zakresy czynności pracowników Działu Informatyki zawierają następujące zadania:
1) obsługa
systemu
informatycznego
w
zakresie
administrowania
oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica/AMMS:
a) administracja i obsługa Oprogramowania Aplikacyjnego ERP (moduły:
Finansowo Księgowy z Rejestrem VAT i Rejestrem Bankowym, Rejestr
Sprzedaży, Koszty, Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń, Kadry, Płace
z Wykazami, Gospodarka Magazynowa, Środki Trwałe, Wyposażenie, Obsługa
Kasy, Grafiki, Rejestr zakupów, Zamówienia Publiczne, Elektroniczna
Inwentaryzacja):
− nadzór eksploatacyjny nad Oprogramowaniem Aplikacyjnym ERP,
− wykonanie prac związanych z przygotowaniem różnorodnych raportów,
sprawozdań na bazie informacji z bazy danych Oprogramowania
Aplikacyjnego ERP wg potrzeb użytkownika,
− konfiguracja i strojenie Oprogramowania Aplikacyjnego ERP do potrzeb
użytkownika,
− pomoc użytkownikom w obsłudze modułów Oprogramowania
Aplikacyjnego ERP,
− zbieranie informacji potrzebnych do instalacji i konfiguracja
Oprogramowania Aplikacyjnego ERP,
− instalacja, konfiguracja i szkolenie użytkowników w zakresie posiadanych
modułów, nowych modułów lub wymiany na inne - we wskazanych przez
podmiot leczniczy jednostkach i terminach,
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− pomoc w zdefiniowaniu wszystkich obowiązujących w podmiocie
leczniczym sprawozdań i dokumentów możliwych do uzyskania
z Oprogramowania Aplikacyjnego ERP,
− modyfikacja konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego ERP na potrzeby
podmiotu leczniczego,
− instalacja nowych wersji oraz aktualizacji Oprogramowania Aplikacyjnego
ERP,
− zgłaszanie do producenta oprogramowania i prowadzenie spraw związanych
z propozycjami modyfikacji i usuwaniem usterek w oprogramowaniu
aplikacyjnym;
b) administracja i obsługa Oprogramowania Aplikacyjnego HIS (moduły:
AMMS SPI – e-pacjent, AMMS SPI e-kontrahent, AMMS Punkt Pobrań,
AMMS Identyfikacja Pacjenta, AMMS Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
– EDM, AMMS Pulpit użytkownika, AMMS Administrator, AMMS Oddział,
AMMS Izba Przyjęć, AMMS Rejestracja, AMMS Gabinet, AMMS Statystyka,
AMMS Rozliczenia, AMMS Zlecenia, AMMS Apteczka, AMMS Apteka,
AMMS Pracownia Diagnostyczna, AMMS Dokumentacja Formularzowa,
AMMS Gruper i optymalizator [symulator] JGP, AMMS Blok Operacyjny,
AMMS Rehabilitacja, AMMS Zakażenia Szpitalne, mHOSP – mobilny dostęp
do systemu HIS, Bank Krwi, Stacja Dializ, Pracownia Patomorfologii, Integracja
HIS-RIS):
− nadzór eksploatacyjny nad Oprogramowaniem Aplikacyjnym HIS,
− nadzór eksploatacyjny nad integracjami z systemem HIS: Piel, Laboratorium,
Mikrobiologia,
− wykonanie prac związanych z przygotowaniem różnorodnych raportów,
sprawozdań na bazie informacji z bazy danych Oprogramowania
Aplikacyjnego HIS wg potrzeb użytkownika,
− konfiguracja i strojenie Oprogramowania Aplikacyjnego HIS do potrzeb
użytkownika,
− pomoc użytkownikom w obsłudze modułów Oprogramowania Aplikacyjnego
HIS,
− zbieranie informacji potrzebnych do instalacji i konfiguracja Oprogramowania
Aplikacyjnego HIS,
− instalacja, konfiguracja i szkolenie użytkowników w zakresie posiadanych
modułów nowych modułów lub wymiany na inne - we wskazanych przez
podmiot leczniczy jednostkach i terminach,
− pomoc w zdefiniowaniu wszystkich obowiązujących w podmiocie leczniczym
sprawozdań i dokumentów możliwych do uzyskania z Oprogramowania
Aplikacyjnego HIS,
− modyfikacja konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego HIS na potrzeby
podmiotu leczniczego, instalacja nowych wersji oraz aktualizacji
Oprogramowania Aplikacyjnego HIS, zgłaszanie do producenta
oprogramowania i prowadzenie spraw związanych z propozycjami
modyfikacji i usuwaniem usterek w oprogramowaniu aplikacyjnym;
c) administracja i obsługa Oprogramowania Aplikacyjnego LIS (moduły:
Laboratorium, Laboratorium – Kontrola Jakości, Administrator – Laboratorium):
− nadzór eksploatacyjny nad Oprogramowaniem Aplikacyjnym LIS,
− nadzorowanie nad poprawnością funkcjonowania interfejsów do analizatorów,
− wykonanie prac związanych z przygotowaniem różnorodnych raportów,
sprawozdań na bazie informacji z bazy danych Oprogramowania
Aplikacyjnego LIS wg potrzeb użytkownika,
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− konfiguracja i strojenie Oprogramowania Aplikacyjnego LIS do potrzeb
użytkownika,
− pomoc użytkownikom w obsłudze modułów Oprogramowania Aplikacyjnego
LIS,
− zbieranie informacji potrzebnych do instalacji i konfiguracja Oprogramowania
Aplikacyjnego LIS,
− instalacja, konfiguracja i szkolenie użytkowników w zakresie posiadanych
modułów nowych modułów lub wymiany na inne - we wskazanych przez
podmiot leczniczy jednostkach i terminach,
− pomoc w zdefiniowaniu wszystkich obowiązujących w podmiocie leczniczym
sprawozdań i dokumentów możliwych do uzyskania z Oprogramowania
Aplikacyjnego LIS,
− modyfikacja konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego LIS na potrzeby
podmiotu leczniczego,
− instalacja nowych wersji oraz aktualizacji Oprogramowania Aplikacyjnego
LIS,
− zgłaszanie do producenta oprogramowania i prowadzenie spraw związanych
z propozycjami modyfikacji i usuwaniem usterek w oprogramowaniu
aplikacyjnym;
2) obsługa systemu informatycznego w zakresie administrowania serwerami
sieciowymi
pracującymi
na
potrzeby
systemów
informatycznych:
administrowanie w pełnym zakresie możliwych funkcjonalności i posiadanych
licencji, serwerami sieciowymi pracującymi na potrzeby systemów
informatycznych:
− instalacja, konfiguracja, opieka nad systemami operacyjnymi, środowiskiem
wirtualnym i bazodanowym, w tym również aktualizacja oprogramowania,
− zarządzanie katalogami i zbiorami na dyskach sieciowych,
− dostosowanie systemów do potrzeb podmiotu leczniczego,
− opieka nad serwerowniami,
− administracja bazą danych Oracle, w tym „strojenie” bazy po potrzeby
Oprogramowania Aplikacyjnego, ciągła 24 godzinna archiwizacja bazy danych w
sposób gwarantujący ich pełną ochronę przed utratą, kradzieżą, dewastacją
i dostępem osób nieuprawnionych,
− wykonywanie kopii systemu i danych lub nadzór nad automatyczną archiwizacją,
− usuwanie nieprawidłowości w pracy systemu (w szczególności ponowna jego
instalacja),
− aktualizacja systemu w miarę pojawiania się poprawek, w szczególności
związanych z bezpieczeństwem systemu,
− konfigurowanie i uruchamianie
nowych funkcjonalności w uzgodnieniu
z upoważnionymi przedstawicielami podmiotu leczniczego,
− dostosowanie systemów do potrzeb podmiotu leczniczego,
− zarządzanie kontami użytkowników,
− nadzór nad bezpieczeństwem systemu – analizowanie i raportowanie incydentów
oraz zagrożeń,
− instalacja, konfiguracja i administracja systemami antywirusowymi w sposób
gwarantujący bezpieczeństwo i ciągłości systemu
− regularna kontrola systemu pod kątem obecności wirusów i innego szkodliwego
oprogramowania oraz monitorowanie aktualizacji baz sygnatur wirusów,
− zarządzanie prawami dostępu dla użytkowników (w tym kontrola udostępnianych
zasobów serwerów, katalogów, plików) na podstawie wytycznych
otrzymywanych od upoważnionego reprezentanta podmiotu leczniczego,
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− kontrola dostępu i weryfikacja zabezpieczeń systemu przed ingerencją osób
trzecich,
− zarządzanie i odpowiednie konfigurowanie środowiska wirtualnego,
− regularne monitorowanie pracy systemu poprzez kontrolę logów serwerów,
zasilaczy awaryjnych oraz urządzeń zabezpieczeń sieci komputerowej,
− bieżąca rejestracja i okresowa analiza obciążenia serwerów i sieci oraz zgłaszanie
propozycji w zakresie modyfikacji konfiguracji i topologii sieci oraz upgrade’ów
sprzętu i oprogramowania,
− konfiguracja urządzeń peryferyjnych w tym także konfigurowania drukarek
i kopiarek z zainstalowanymi serwerami druku,
− instalowanie i konfigurowanie nowych urządzeń i nowego oprogramowania
kupowanego na potrzeby podmiotu leczniczego w trakcie trwania umowy,
− współpraca z dostawcami i autoryzowanymi serwisami sprzętu w zakresie
diagnozy i napraw urządzeń,
− monitorowanie terminów ważności administrowanych licencji programów oraz
powiadomienie podmiotu leczniczego na dwa miesiące przed upływam takiego
terminu;
3) obsługa systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsługi
serwisowej sprzętu komputerowego: instalacja i administracja sprzętem
komputerowym:
− instalacja i konfiguracja sprzętowa komputerów stacjonarnych, laptopów,
tabletów oraz drukarek,
− instalacja oraz konfiguracja oprogramowania systemowego i użytkowego,
− kontrola konfiguracji oraz poprawnej pracy sprzętu,
− inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania - raz w roku
w miesiącu styczniu obowiązek przekazania podmiotowi leczniczemu
inwentaryzacji w formie elektronicznej,
− kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania i sporządzanie raportów na
pisemny wniosek podmiotu leczniczego,
− obsługa eksploatacyjna, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego oraz
drukarek bez naruszania warunków gwarancji nowego sprzętu,
− zgłaszanie i prowadzenie spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi,
pomiędzy podmiotem leczniczym a producentem sprzętu komputerowego,
− wydawanie orzeczeń technicznych,
− pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania zainstalowanego na
komputerach podmiotu leczniczego, w szczególności: systemowego
i aplikacyjnego, biurowego, prawnego, Płatnik ZUS, oprogramowania do
rozliczania usług medycznych z płatnikami, homebanking, intranet, poczta
wewnętrzna,
− doradztwo techniczne: wydawanie opinii technicznych dotyczących rozbudowy
i modernizacji sprzętu komputerowego;
4) obsługa systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsługi
eksploatacyjnej sieci komputerowej:
a) administrowanie i obsługa serwisowa sieci:
− bieżąca kontrola funkcjonowania sieci tj. analiza prawidłowości działania
sieci i jej obciążenia, reagowanie na zauważone nieprawidłowości, poprawna
konfiguracja stacji roboczych i innych urządzeń sieciowych,
− administracja siecią zarządzaną (switch’y DCN),
− administracja urządzeniami firewall – UTM FortiGate 100D,
− administracja systemem Wifi Meru – oddział chirurgii oraz SOR,
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− zabezpieczenie poprawnego działania systemów operacyjnych na stacjach
roboczych, w szczególności bieżąca instalacja poprawek i uaktualnień,
wyłączanie zbędnych usług systemu operacyjnego, zarządzanie lokalnymi
użytkownikami i ich uprawnieniami,
− reinstalacja i konfiguracja systemu operacyjnego w sytuacji jego uszkodzenia,
− bieżące aktualizowanie wersji oprogramowania aplikacyjnego, np.
przeglądarek internetowych, programów pocztowych, pakietów biurowych,
itp. - w zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie licencje,
− odtwarzanie profili i danych użytkowników na komputerach wymienianych
(naprawianych),
− instalowanie i konfigurowanie oprogramowania antywirusowego,
− kontrola udostępnianych w sieci lokalnej zasobów pod względem
bezpieczeństwa systemu oraz przestrzegania przepisów prawa,
− instalacja i konfiguracja
sprzętu komputerowego i oprogramowania
w przypadku wymiany, modernizacji lub reorganizacji jednostek podmiotu
leczniczego,
− instalacja nowego sprzętu komputerowego, peryferyjnego i oprogramowania
kupowanego przez podmiot leczniczy,
− nadzór - monitoring nad obciążeniem poszczególnych odcinków sieci,
− wykrywanie i eliminowanie przyczyn nieprawidłowości działania sieci (nie
obejmuje instalacji nowego okablowania w celu usunięcia przyczyn
nieprawidłowego funkcjonowania sieci strukturalnej i telefonicznej);
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia ww. sieci wymagającego
przeprowadzenia instalacji nowego okablowania - obowiązek niezwłocznego
powiadomienia - w formie pisemnej - o tym fakcie podmiot leczniczy,
− instalowanie i konfigurowanie elementów aktywnych sieci,
− prowadzenie spraw związanych z naprawami urządzeń aktywnych,
− doradztwo techniczne: wydawanie opinii technicznych dotyczących
rozbudowy sieci i w kontaktach z operatorami zewnętrznych sieci
internetowych;
b) wsparcie informatyczne użytkowników systemu:
− instalacja, konfiguracja i kontrola poprawności działania oprogramowania
użytkowego niezbędnego do wykonywania pracy na danym stanowisku,
− reagowanie na zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w pracy systemów
i urządzeń, diagnozowanie przyczyn występujących problemów oraz nadzór
nad naprawą,
− zapewnienie bezpieczeństwa systemu i poufności danych przez prawidłową
konfigurację,
stosowanie
polityki
bezpieczeństwa,
analizowanie
i raportowanie incydentów oraz zagrożeń,
− bieżąca pomoc użytkownikom (Helpdesk) w zakresie obsługi urządzeń,
oprogramowania systemowego, aplikacyjnego i biurowego oraz wymiany
materiałów eksploatacyjnych,
− pomoc użytkownikom Zakładu Diagnostyki Obrazowej po integracji HISRIS;
5) obsługa systemu informatycznego w zakresie współdziałania w procesie
rozbudowy systemu informatycznego - planowanie i doradztwo:
− opracowywanie strategii rozwoju systemów części białej (HIS, RIS, PACS, LIS,
PIS),części szarej oraz pozostałych,
− opracowywanie strategii rozwoju całej infrastruktury informatycznej,
− wparcie przy opracowywaniu nowych zadań około informatycznych (wdrożeń,
projektów, opiniowanie, nadzór nad wykonawcami),
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− zapewnienie
bezpieczeństwa
systemów
informatycznych;
współpraca
i koordynacja działań podwykonawców systemów medycznych w zakresie
informatyki,
− kontrola stanu systemów, kontrola kierunków rozwoju systemów
informatycznych w podmiocie leczniczym i integracji z podsystemami aparatury
medycznej; doradztwo w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań,
− reprezentacja
przed instytucjami zewnętrznymi w zakresie tematyki
informatyzacji;
6) obsługa systemu informatycznego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
systemu informatycznego i poufności danych:
− nadzorowanie systemu komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłania
danych przy użyciu urządzeń teletransmisyjnych,
− przeciwdziałanie nieuprawnionemu dostępowi do systemu informatycznego,
− podejmowanie działań służących zapewnieniu niezawodności zasilania
komputerów, innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo
przetwarzania danych oraz zapewnieniu dalszej wymiany danych w sieci
wewnętrznej i bezpiecznej teletransmisji,
− nadzorowanie działania mechanizmów uwierzytelnienia użytkowników oraz
kontroli dostępu do danych osobowych,
− nadzorowanie procedur wykonywania przeglądów, uaktualnień, napraw,
konserwacji oraz likwidacji systemów, urządzeń oraz nośników informacji
służących do przetwarzania danych.
4. Pracownicy Działu Informatyki (firmy zewnętrznej obsługującej system informatyczny)
są zapoznani z wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi Polityki Jakości według PN-EN
ISO 9001:2009, bezpieczeństwa pożarowo-technicznego, sanitarnego i ochrony
środowiska i obowiązani są wykonywać swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym oraz wytycznymi wyżej wymienionych regulacji wewnętrznych.
5. Pracownicy Działu Informatyki (firmy zewnętrznej) w ramach wykonywania swoich
obowiązków zobowiązani są współpracować z Inspektorem Ochrony Danych podmiotu
leczniczego zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz uregulowaniami
wewnętrznymi: „Polityka bezpieczeństwa informacji”, Instrukcja zarządzania
zintegrowanym systemem informatycznym z ochroną danych osobowych”.
6. Usługi z zakresu zadań Działu Informatyki (firmy zewnętrznej) są świadczone w dni
robocze w godzinach od 7.00 do 15.00, z uwzględnieniem poniższych postanowień:
1) przyjmowanie zgłoszeń od pracowników podmiotu leczniczego (użytkowników
systemu informatycznego) odbywa się:
a) w dni robocze w godzinach 7.00-15.00 – telefonicznie (pod podanymi do
wiadomości pracowników numerami telefonów),
b) w dni robocze w godzinach 15.00-7.00 oraz w sobotę, niedziele i święta 24
godziny – telefonicznie (pod podanymi do wiadomości pracowników numerami
telefonów),
c) elektronicznie (pod podanym do wiadomości pracowników adresem).
2) pracownicy Działu Informatyki (firmy zewnętrznej) obowiązani są:
a) prowadzić rejestr i ewidencję zgłoszeń oraz wykonanych napraw; każde
zgłoszenie musi być ewidencjonowane pod jednoznacznie identyfikowanym
numerem z datą i godziną oraz zawierać dane komórki organizacyjnej i osoby
zgłaszającej, zakres zgłoszenia, szczegółowy opis zgłoszenia, dane osoby
realizującej zgłoszenie,
b) przedstawić uprawnionemu reprezentantowi podmiotu leczniczego zgłoszenia
w formie raportu z podanymi wyżej danymi oraz udostępnić rejestr pod adresem
elektronicznym; integralną część raportu stanowi Karta Zmian Oprogramowania

169

zawierająca informacje o aktualizacjach oprogramowania InfoMedica w ciągu
danego miesiąca;
3) wszelkie usterki systemu informatycznego (tj. niewielkie wady lub niesprawności)
powinny być usuwane przez pracowników Działu Informatyki (firmy zewnętrznej)
w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia w godzinach 7.00-15.00 w dni robocze;
4) poza godzinami 7.00-15.00 w dni robocze pracownicy Działu Informatyki (firmy
zewnętrznej) obowiązani są zapewnić wsparcie telefoniczne oraz w krytycznych
przypadkach podjąć niezwłoczną interwencje;
5) na czas przedłużających się napraw lub na czas napraw czy usuwania awarii
dotyczących krytycznych stanowisk komputerowych pracownicy Działu Informatyki
(firmy zewnętrznej) mają obowiązek podstawić sprzęt zastępczy – w terminie
1 godziny od chwili zgłoszenia (nie dotyczy urządzeń specjalistycznych);
6) czynności wymagające unieruchomienia systemu informatycznego mogą być
wykonywane w czasie i terminach uzgodnionych z uprawnionym reprezentantem
podmiotu leczniczego;
7) o wszelkich przypadkach konieczności wyłączenia urządzeń należących do podmiotu
leczniczego w celu dokonania planowych przeglądów, aktualizacji systemu
informatycznego lub napraw, pracownicy Działu Informatyki (firmy zewnętrznej)
obowiązani są powiadomić z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem
użytkowników urządzeń.
7. Firma zewnętrzna wykonująca zadania Informatyki (obsługa sytemu informatycznego)
obowiązana jest do prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej sieci komputerowej, która
winna być na bieżąco aktualizowana. Dokumentacja eksploatacyjna winna zawierać
między innymi: dokumenty przyjęcia urządzeń do eksploatacji oraz dokumenty dotyczące
konserwacji, uszkodzeń, napraw, w tym napraw gwarancyjnych i winna być dostępna dla
podmiotu leczniczego – na każde żądanie uprawnionego reprezentanta podmiotu
leczniczego.
8. W przypadku stwierdzenia przez firmę zewnętrzną konieczności naprawy lub rozbudowy
elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego,
dotyczących w szczególności sprzętu komputerowego i drukarek firma obowiązana jest
przedłożyć do akceptacji uprawnionego reprezentanta podmiotu leczniczego propozycje
i ich uzasadnienie (merytoryczne i finansowe).
9. Ponadto w ramach świadczonych usług firma zewnętrzna obowiązana jest do:
1) uczestniczenia w postępowaniach o zamówienia publiczne na dostawy, usługi, roboty
związane z eksploatacja bądź rozbudową sytemu informatycznego;
2) współdziałania z podmiotem leczniczym w procesie rozbudowy systemu
informatycznego, miedzy innymi poprzez:
a) doradztwo techniczne,
b) reprezentowanie podmiotu leczniczego w innych jednostkach w zakresie
związanym z siecią informatyczną i jej rozbudową,
c) wydawanie opinii technicznych dotyczących infrastruktury IT i jej rozbudowy.
10. Firma zewnętrzna wykonująca zadania Działu Informatyki (obsługa sytemu
informatycznego) wyznacza jednego Administratora Systemu Informatycznego.
11. Administrator Sytemu Informatycznego jest odpowiedzialny za:
1) bieżącą kontrolę poprawności działania sieci poprzez jej monitorowanie i reagowanie
na wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości, reagowanie w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej użytkowników;
2) regularne sprawdzanie, zgodnie z firmową polityką bezpieczeństwa, systemu
bezpieczeństwa sieci w zakresie ochrony haseł i zasobów sieci; wskazywanie w razie
potrzeby konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony
i wykrywania intruzów;
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3) bieżący nadzór nad systemem informatycznym podmiotu leczniczego, w tym nadzór
nad wdrożeniem i eksploatacją środków technicznych i organizacyjnych służących
zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym;
4) zarządzanie systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe,
posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z poziomu
administratora;
5) nadzorowanie zakładania kont – nadawania identyfikatorów oraz przydzielania
uprawnień upoważnionym osobom do przetwarzania danych osobowych w systemie
informatycznym (użytkownikom), ich zmiany i odwołania oraz ich rejestracji
w systemie informatycznym i wyrejestrowania z systemu informatycznego;
6) przeciwdziałanie nieuprawnionemu dostępowi do systemu informatycznego,
7) nadzorowanie procedur tworzenia i przechowywania kopii zapasowych zbiorów
danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania,
ich przechowywania oraz okresowego sprawdzania
pod kątem ich dalszej
przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu informatycznego,
8) nadzorowanie systemu komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłania danych
przy użyciu urządzeń teletransmisyjnych;
9) udzielanie pomocy pracownikom (użytkownikom) w sprawach związanych
z działaniem systemu teleinformatycznego – doradztwo techniczne;
10) opiniowanie i inicjowanie wdrażania skutecznych środków technicznych
i organizacyjnych podnoszących poziom bezpieczeństwa systemu informatycznego,
udział w projektowaniu i wdrażaniu
nowych rozwiązań informatycznych,
wykonywaniu testów nowego oprogramowania itp., współdziałanie z Inspektorem
Ochrony Danych podmiotu leczniczego i z zewnętrznymi specjalistami przy pracach
instalacyjnych, konfiguracyjnych, naprawczych itp.;
11) wydawanie opinii technicznych i innych specjalistycznych w sprawach dotyczących
infrastruktury IT i jej rozbudowy, przygotowywanie projektów zmian instrukcji
zarządzania systemem informatycznym we współdziałaniu z Inspektorem Ochrony
Danych podmiotu leczniczego i innymi wyznaczonymi w tym celu przez Dyrektora
podmiotu leczniczego osobami.
Usługi kompleksowego utrzymania porządku, czystości i dezynfekcji oraz transportu
wewnętrznego wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie.
§ 86
1. Usługi kompleksowego utrzymania porządku, czystości i dezynfekcji oraz transportu
wewnętrznego wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie w pomieszczeniach
podmiotu leczniczego wykonuje podmiot zewnętrzny – Konsorcjum firm: Clar System S.A.
(Lider) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janickiego 20B, Hospital System Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Janickiego 20B, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej
pomiędzy podmiotem leczniczym a tym Konsorcjum firm. Osobą odpowiedzialną za
nadzorowanie i koordynowanie realizacji umowy – ze strony podmiotu leczniczego, jest
Kierownik Działu Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości – w sprawach dotyczących
realizacji usług, tj. planu higieny, stref sanitarnych i sposobu wykonywania usługi, oraz
Kierownik Działu Technicznego – w sprawach technicznych i infrastruktury.
2. Kontrolę realizacji usług wykonywanych przez Konsorcjum firm sprawuje Komisja
oceniająca jakość i zakres wykonywanych prac porządkowych, składająca się
z przedstawicieli podmiotu leczniczego i Konsorcjum firm, w tym ze strony podmiotu
leczniczego: pracownicy Działu Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości: Kierownik,
Starszy Asystent do spraw Higieny, Pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa
epidemiologicznego, oraz Naczelna Pielęgniarka.
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3. Pracownicy Konsorcjum firm są zapoznani z procedurą podmiotu leczniczego dotyczącą
podziału pomieszczeń komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego na strefy sanitarne
z uwzględnieniem planu higieny określającego rodzaj powierzchni, częstotliwość
wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy, rodzaje środków dezynfekcyjnych,
myjących, czyszczących, konserwujących oraz rodzaj sprzętu do wykonywania czynności,
i wykonują swoje obowiązki zgodnie z jej wytycznymi, a także zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, normą PN-EN ISO 9001:2009, obowiązującymi w podmiocie leczniczym
innymi procedurami i standardami, przepisami BHP, p/pożarowymi oraz wytycznymi
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej i innymi wymaganiami w publicznych jednostkach ochrony zdrowia.
Rozdział 7
Prawa i obowiązki pacjenta.
§ 87
Przyjętemu pacjentowi na leczenie stacjonarne zapewnia się:
1) świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom wiedzy, a w sytuacji ograniczonych
możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na
kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń;
2) produkty lecznicze i wyroby medyczne, w tym środki zaopatrzenia ortopedycznego i środki
pomocnicze oraz inne niezbędne w przebiegu hospitalizacji materiały medyczne;
3) w przypadku pobytu całodobowego lub całodziennego - pomieszczenie i wyżywienie
odpowiednie do stanu zdrowia;
4) transport medyczny w sytuacji medycznie uzasadnionej.
§ 88
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie
jego śmierci, lekarz prowadzący lub Koordynator Oddziału (na dyżurze lekarz dyżurny) jest
zobowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub
przedstawiciela ustawowego.
§ 89
Pacjent ma prawo do:
1) poszanowania swojej osoby jako osoby ludzkiej;
2) samo decydowania;
3) poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz do poczucia bezpieczeństwa swojej
osoby;
4) poszanowania swojej prywatności;
5) poszanowania wyznawanych przez niego wartości moralnych i kulturowych oraz do
poszanowania swoich przekonań religijnych i filozoficznych;
6) ochrony zdrowia na poziomie, jaki zapewniają działania w dziedzinie prewencji i opieki
zdrowotnej oraz do wykorzystania możliwości osiągnięcia najlepszego możliwego poziomu
zdrowia;
7) informacji o usługach zdrowotnych i o tym, jak z nich najlepiej korzystać; informacja
powinna być dostępna dla społeczeństwa, tzn. dla wszystkich zainteresowanych, których to
dotyczy;
8) przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz
możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach
ich zastosowaniu albo zaniechaniu, wynikach leczenia oraz rokowaniu;
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9) wglądu w dokumentację medyczną, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia,
w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności
ratunkowych albo w siedzibie podmiotu leczniczego, z zapewnieniem możliwości
sporządzania notatek lub zdjęć oraz otrzymania swojej dokumentacji na zewnątrz, w formie
kopii, wyciągu, odpisu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
na informatycznym nośniku danych;
10) zachowania w tajemnicy przez lekarzy/osoby wykonujące zawód medyczny, w tym
udzielających mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych
w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,
11) zapoznania się z pełną informacją o złym rokowaniu; informacja powinna być przekazana
pacjentowi w sposób odpowiadający jego zdolności rozumienia, jak przy najmniejszym
użyciu niezrozumiałej technicznej terminologii, a jeżeli pacjent nie mówi powszechnie
stosowanym językiem, należy umożliwić tłumaczenie;
12) niezapoznawania się z informacjami o swoim stanie zdrowia, jeżeli przedstawi wyraźne
życzenie;
13) wskazania, kto, jeżeli w ogóle ktokolwiek, ma być informowany w jego imieniu;
14) zasięgnięcia drugiej opinii, a więc prawo do konsultacji przez innego niż prowadzący
lekarza, przez inną niż sprawująca opiekę pielęgniarki (położnej), oraz do zwołania
konsylium lekarskiego;
15) w momencie przyjmowania do zakładu opieki zdrowotnej pacjent powinien poznać z imienia
osoby, które będą odpowiedzialne za opiekę nad nim, uzyskać informacje o ich statusie
zawodowym, a także zapoznać się z przepisami i zwyczajami, które będą kształtować jego
pobyt i leczenie;
16) świadomej zgody na jakiekolwiek działania medyczne;
17) odmowy lub wstrzymania działań medycznych; następstwa odmowy lub wstrzymania
leczenia powinny być starannie objaśnione pacjentowi;
18) jeżeli pacjent jest niezdolny do wyrażenia swojej woli, a konieczna jest natychmiastowa
interwencja medyczna, należy zakładać zgodę pacjenta, o ile wcześniej nie wyraził on swojej
woli w sposób niepozostawiający wątpliwości, co do odmówienia zgody w danej sytuacji;
19) wyrażania zgody lub odmowy ich udzielania na badania lekarskie, badanie diagnostyczne,
zabieg operacyjny lub inny zabieg lekarski zlecony przez lekarza dla celów diagnostycznych
lub na inne czynności medyczne i pielęgnacyjne oraz do pełnej informacji o ich celu,
charakterze i stopniu ryzyka, a także prawo do wyrażenia zgody lub odmowy jej udzielenia
na umieszczenie w szpitalu lub innym zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej;
20) pacjent lub jego opiekun czy też przedstawiciel ustawowy wyraża na piśmie zgodę na zabieg
operacyjny w celach leczniczych lub diagnostycznych, na poddanie się eksperymentalnej
metodzie leczenia lub diagnostyki oraz na udział w eksperymencie medycznym do celów
naukowych;
21) ma prawo do odmowy poddania się demonstracjom medycznym dla celów dydaktycznych;
22) do zastrzeżenia, aby nie pobierać z jego zwłok tkanek, narządów lub komórek;
23) w przypadku możliwości zastosowania alternatywnych sposobów leczenia ma prawo do
współdecydowania o wyborze jednego z nich;
24) wszystkie informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia, muszą
pozostawać poufne, z zastrzeżeniem pkt 25;
25) poufna informacja może być ujawniona – wyłącznie w niezbędnym zakresie, w przypadku
gdy:
c) tak stanowią przepisy ustaw (wyraźnie domaga się tego prawo),
d) badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie ustaw,
organów i instytucji; wówczas lekarz jest zobowiązany poinformować o stanie zdrowia
pacjenta wyłącznie te organy i instytucje,
e) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta
lub innych osób,
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f) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża na to zgodę – po uprzednim
poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia (w takim
przypadku zakres ujawnienia tajemnicy może określić pacjent lub jego przedstawiciel
ustawowy),
g) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu,
h) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lekarzowi lub innym uprawnionym osobom
wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
i) a także na potrzeby postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
25a) lekarze/odpowiednio inne osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w pkt 25 lit. a-e i lit. g. są związani tajemnicą również po śmierci
pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska (osoba bliska to
osoba w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta; w takim przypadku zakres ujawnienia tajemnicy może określić
ta osoba);
25b) zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w pkt 25a, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy
sprzeciwia się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem
pkt 25c i 25d; sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta; przed wyrażeniem
sprzeciwu pacjent ma prawo do uzyskania informacji o skutkach złożenia sprzeciwu;
25c) w przypadku sporu między osobami bliski o ujawnienie tajemnicy lub o zakres jej
ujawnienia, tajemnica może być ujawniona tylko za zgodą sądu (zgodę na ujawnienie
tajemnicy wyraża właściwy miejscowo sąd spadku, zgodnie z art. 628 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na
wniosek osoby bliskiej lub lekarza/osoby wykonującej zawód medyczny; lekarz/osoba
wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku
uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub
sprzeciwiająca się jej ujawnieniu jest osobą bliską; sąd, wyrażając zgodę na ujawnienie
tajemnicy, może określić zakres jej ujawnienia);
25d) w przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy, o której mowa
w pkt 25b, tajemnica może być ujawniona tylko za zgodą sądu (właściwy miejscowo sąd
spadku, zgodnie z art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę
na ujawnienie tajemnicy i określić zakres jej ujawnienia, jeżeli jest to niezbędne – w celu
dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta, - dla ochrony
życia lub zdrowia osoby bliskiej; w przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem, o którym
mowa w pkt 25c albo 25d, sąd bada:- interes uczestników postępowania, - rzeczywistą więź
osoby bliskiej ze zmarłych pacjentem, - wolę zmarłego pacjenta, - okoliczności wyrażenia
sprzeciwu);
26) wszystkie informacje dotyczące pacjenta i stwarzające możliwość jego identyfikacji powinny
być chronione; ochrona danych musi być odpowiednia do sposobu ich przechowywania;
substancje pochodzące z ciała ludzkiego stwarzające możliwość identyfikacji danych
osobowych powinny być chronione równie starannie;
27) pacjent podczas pozyskiwania od niego danych osobowych w związku ze świadczeniem
usługi medycznej ma prawo:
a) uzyskać informacje o tożsamości podmiotu leczniczego i jego danych kontaktowych
(nazwa, adres siedziby, numer telefonu, e-mail, numer wpisu do rejestru publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, numer księgi rejestrowej
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, numer NIP, REGON) oraz
tożsamości (imię i nazwisko) Dyrektora podmiotu leczniczego i jego danych
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b)

c)

d)

e)

kontaktowych (adres siedziby, telefon, e-mail), a także o tożsamości Inspektora Ochrony
Danych (imię i nazwisko) i jego danych kontaktowych (adres siedziby, telefon, e-mail),
uzyskać informacje o celach przetwarzania danych osobowych (prowadzenie przez
podmiot leczniczy działalności leczniczej, w szczególności świadczenie przez podmiot
leczniczy usług medycznych oraz prowadzenie wymaganej przepisami prawa
dokumentacji), oraz o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1
lit. c RODO w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie
prowadzenia dokumentacji medycznej, w związku z przepisami krajowymi,
w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz art. 6 ust. 1
lit. d RODO w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta,
art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane
szczególnych kategorii),
uzyskać informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli
istnieją (np. podmioty serwisujące urządzenia podmiotu leczniczego, w których
przetwarzane są dane, podmioty prowadzące serwer, na którym przechowywane są dane,
podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych
pacjentów, podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów
niszczenia po upływie okresu jej archiwizacji, itp.), a jeżeli w ramach korzystania przez
podmiot leczniczy z odbiorców przy przetwarzaniu danych, dane są przekazywane do
państw trzecich, tj. znajdujących się poza obszarem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej, pacjent ma prawo uzyskać informacje
o podstawie takiego przekazywania (np. standardowe klauzule umowne, o których mowa
w art. 46 RODO, decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca, że państwo trzecie lub
dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych [art.
45 RODO] lub inne szczególne przypadki określone w art. 49 ust. 1 RODO, np. zgoda
pacjenta, przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, itp.) oraz
odpowiednie pouczenia, m.in. o prawie uzyskania kopii danych, miejscu przekazania
danych, zastosowanych zabezpieczeniach, informacji dotyczącej decyzji Komisji
Europejskiej),
uzyskać informacje o okresie, przez który dane osobowe są przechowywane, a gdy nie
jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu (dane osobowe zawarte
w dokumentacji medycznej są przechowywane przez okres wskazany w art. 29 ust. 1
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, po upływie wskazanego okresu
przechowywania podmiot leczniczy ma obowiązek zniszczyć dokumentację [usunąć dane
w formie elektronicznej] w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta]),
uzyskać informacje o prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, w tym
informacje o następujących prawach:
− pacjent ma prawo żądania od podmiotu leczniczego potwierdzenia, czy przetwarzane
są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo do uzyskania dostępu do nich
oraz następujących informacji: - cele przetwarzania, - kategorie odnośnych danych
osobowych, - informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane
osobowe zostały lub zostaną ujawnione, - w miarę możliwości planowany okres
przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania
tego okresu, - informacje o prawie do żądania od administratora danych
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, - informacje o prawie wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od pacjenta – wszelkie dostępne informacje
o ich źródle, - informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
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−

−

−

−

−

−

o profilowaniu, oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu
i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla pacjenta,
pacjent ma prawo żądania od podmiotu leczniczego niezwłocznego sprostowania jego
danych osobowych, które są nieprawidłowe, z uwzględnieniem celów
przetwarzania pacjent ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych jego dotyczących, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia,
pacjent ma prawo żądania od podmiotu leczniczego usunięcia jego danych w sytuacji,
gdy: - dane nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je zebrano lub są
przetwarzane, - pacjent wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych opartego
na jego zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie
występują inne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, - pacjent zgłosił
sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi danych) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora danych lub przez osobę trzecią), w tym sprzeciw wobec profilowania
na podstawie tych przepisów, w związku ze szczególną sytuacją i nie występują
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania albo pacjent zgłosił
sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, - dane osobowe były niezgodne z prawem, - dane osobowe trzeba
usunąć w celu wywiązywania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie
Unii Europejskiej lub prawie krajowym, - dane osobowe zebrano w związku
z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku,
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a
RODO (przetwarzanie oparte na zgodzie pacjenta), pacjent ma prawo uzyskać
informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
pacjent ma prawo żądania od podmiotu leczniczego ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO – w sytuacji, gdy:
pacjent kwestionuje prawidłowość jego danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych, - przetwarzanie jest
niezgodne z prawem, a pacjent sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ograniczenia lub wykorzystywania, - podmiot leczniczy nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne pacjentowi, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, - pacjent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania –
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu pacjenta,
pacjent ma prawo żądania od podmiotu leczniczego przeniesienia jego danych
osobowych na zasadach określonych w art. 20 RODO – w sytuacji, gdy:
przewarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO pacjent ma prawo żądania od podmiotu leczniczego
bezpłatnego dostarczenia pierwszej kopii swoich danych osobowych podlegających
przetwarzaniu; podmiot leczniczy bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie
miesiąca od otrzymania żądania – udziela pacjentowi, którego dane dotyczą,
informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem; jeżeli dane osobowe
przetwarzane są w prowadzonej dokumentacji medycznej, to dostarczenie kopii tych
danych jest dokonywane bez zbędnej zwłoki – przez udostępnienie tej dokumentacji
i jeżeli pacjent, którego dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli
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nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie
elektronicznej; za wszelkie kolejne kopie danych osobowych (dokumentacji)
w zakresie, w jakim były już udostępnione, o które zwróci się pacjent, którego dane
dotyczą, podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości wynikającej z kosztów
administracyjnych (w przypadku udostępnienia kopii danych osobowych, w tym
dokumentacji medycznej – zgodnie z §119 ust. 10,12 i 13 niniejszego Regulaminu
i Wykazem opłat stanowiącym załącznik nr 1 do tego Regulaminu, a w przypadku
udostępnienia kopii danych osobowych, w tym dokumentacji innej niż medyczna, np.
dotyczącej korzystania z prawa do depozytu rzeczy wartościowych – zgodnie
z odrębnym zarządzeniem Dyrektora podmiotu leczniczego dotyczącym cennika
usług),
f) uzyskać informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (pacjent ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż dane osobowe dotyczące jego osoby są przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawnymi),
g) uzyskać informacje, czy podanie przez pacjenta swoich danych jest wymogiem
ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy pacjent, którego
dane dotyczą, jest zobowiązany do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje
niepodania danych (podanie danych przez pacjenta jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie może skutkować niemożnością wykonania usługi medycznej [zgoda pacjenta
na podjęcie wobec niego czynności medycznych jest równoznaczna ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych, a dane pacjenta są częścią dokumentacji medycznej,
której prowadzenie przez podmiot leczniczy
jest wymogiem ustawowym],
a w niektórych sytuacjach, np. takich jak udział pacjenta w badaniu klinicznym za jego
zgodą, również wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy o przeprowadzenie
badania klinicznego i ich niepodanie skutkuje niemożnością zawarcia umowy),
h) uzyskać informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
a także istotne informacje o zasadach podejmowania tych decyzji, ich znaczeniu
i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania (w szczególności mogą to być
sytuacje, gdy podmiot leczniczy korzysta z systemów informatycznych, w których
przetwarza dane pacjentów i które szeregują ich według określonych cech,
a w konsekwencji podejmują wobec nich zautomatyzowane decyzje o znaczeniu
prawnym, np. podmiot leczniczy korzysta z systemu zapisów on line na wizyty lekarskie
i pacjenci są automatycznie zapisywani na wizytę, przy czym są oni profilowani z uwagi
na np. wiek, płeć, schorzenie, itp., a w konsekwencji pacjenci np. będący kobietami
w ciąży automatycznie uzyskują wcześniejsze terminy wizyt lekarskich),
i) jeżeli podmiot leczniczy (administrator danych) planuje dalej przetwarzać dane osobowe
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym
przetwarzaniem pacjent ma prawo uzyskać informacje o tym innym celu oraz wszelkie
inne stosowne informacje, o których mowa w powyższych lit. d-h;
28) poszanowania intymności i godności osobistej w trakcie udzielanych mu świadczeń
zdrowotnych, a w szczególności do tego, aby przy udzielaniu świadczeń był obecny tylko
niezbędny personel medyczny oraz, aby poszanowano jego prywatność poprzez
umożliwienie udzielania świadczenia w osobnym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym;
29) ma prawo, aby lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny udzieliły świadczenia
zdrowotnego bez zbędnej zwłoki;
30) pomocy każdego będącego w pobliżu zakładu opieki zdrowotnej;
31) pacjent wymagający zdaniem lekarza niezwłocznego przyjęcia do szpitala, zwłaszcza
w ramach ostrego dyżuru, ma prawo żądać, aby szpital odmawiający przyjęcia ze względu na
brak miejsc, rodzaj udzielanych świadczeń lub ze względów epidemicznych, zapewnił
w razie potrzeby przewóz do innego szpitala mającego możliwość udzielenia właściwego
świadczenia;
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32) pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do zaopatrzenia w leki i materiały medyczne oraz
do pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; pacjent ma ponadto prawo
do otrzymania osobistej bielizny szpitalnej i środków higieny osobistej;
33) opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską/członka rodziny lub przez inną wskazaną przez
siebie osobę, chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemicznych lub bezpieczeństwo
zdrowotne pacjentów, tj. pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki sprawowanej nad
pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu, a może
polegać na:
a) obecności osób bliskich przy pacjencie, w szczególności obecności przedstawiciela
ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim albo
posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - w celu pomocy
pacjentowi w adaptacji do środowiska szpitalnego, dbałości o komfort pacjenta,
zapewnienia pacjentowi kontaktu z rodziną/osobą bliską,
b) pomocy pacjentowi przy zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, za które
uważa się przede wszystkim samoobsługę (przy myciu, karmieniu czy ścieleniu
łóżka), poruszanie się i komunikację – niezależnie od świadczeń wykonywanych
przez pielęgniarkę/położną, z tym zastrzeżeniem, że dodatkowa opieka w tym zakresie
może być realizowana po uprzednim uzgodnieniu tego z pielęgniarką/położną;
34) nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego (z telefonu/faksu
dostępnego w miejscu pobytu pacjenta, a w wyjątkowych przypadkach również z poczty
elektronicznej) z osobami z zewnątrz;
35) osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz; prawo to może być ograniczone tylko ze
względów epidemicznych lub bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;
36) opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii i umożliwienia
uczestniczenia w obrzędach religijnych organizowanych w szpitalu, a w sytuacji pogorszenia
się stanu zdrowia powodującego w jego odczuciu zagrożenie życia, aby szpital niezwłocznie
zawiadomił wskazane osoby lub instytucje oraz duchownego wyznawanej przez siebie religii
i umożliwił z nimi osobisty kontakt;
37) ma prawo żądać, aby personel szpitala umożliwił wyrażenie mu ostatniej woli w obecności
dwóch wiarygodnych świadków lub w obecności notariusza;
38) do dobrej jakości opieki, która wyraża się zarówno przez wysokie standardy techniczne, jak
i przez dobre ludzkie stosunki pomiędzy pacjentem o osobami sprawującymi opiekę;
39) do ciągłości opieki, włączając w to współpracę pomiędzy wszystkimi dostawcami usług
zdrowotnych/lub zakładami opieki zdrowotnej, które mogą uczestniczyć w rozpoznaniu,
leczeniu i opiece;
40) w warunkach ograniczeń, w których instytucje sprawujące opiekę muszą dokonywać
wyboru, który z pacjentów poddany zostanie leczeniu, wszyscy pacjenci mają prawo do
rzetelnej procedury dokonywania tego wyboru; decyzja powinna być podjęta na podstawie
kryteriów medycznych i bez dyskryminacji;
41) ma prawo wybrać i zmienić swojego lekarza lub inną osobę sprawującą nad nim opiekę lub
zakład opieki zdrowotnej, o ile pozwala na to funkcjonujący system opieki zdrowotnej;
42) pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa, jak pacjentowi dorosłemu, z tym że:
prawo pacjenta do wyrażenia zgody lub odmowy na świadczenia zdrowotne, które mają być
udzielone nieletniemu do lat 16, przysługuje osobom reprezentującym jego prawa w myśl
odrębnym przepisów; zgoda na świadczenia zdrowotne pacjenta nieletniego, który ukończył
16 lat, wymaga potwierdzenia przez osobę reprezentującą jego prawa, jeżeli przepis wymaga
wyrażenia zgody na piśmie; odmowę wyrażenia zgody na świadczenie zdrowotne pacjenta
nieletniego, który ukończył 16 lat, wymaga przedstawienia sprawy sądowi opiekuńczemu,
który może udzielić zezwolenia na takie świadczenia, nie dotyczy to w przypadku, gdy
świadczenie ma być udzielone w przypadku niebezpieczeństwa utraty życia lub kalectwa;
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43) w przypadku naruszenia praw pacjenta, może on zwrócić się ze skargą do bezpośredniego
przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne lub Koordynatora/Kierownika
działu, a następnie do Dyrektora podmiotu leczniczego lub jego zastępcy;
44) w razie niezadawalającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez Radę
Społeczną podmiotu leczniczego, a następnie do organu, który utworzył i prowadzi podmiot
leczniczy (Rady Powiatu Inowrocławskiego); z wyłączeniem spraw podlegających
nadzorowi medycznemu;
45) zwrócić się z interwencją do Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie;
46) zwrócić się z interwencją do Narodowego Funduszu Zdrowia (odnośnie praw pacjenta
ubezpieczonego);
47) jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do okręgowej
izby lekarskiej, bądź do okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
48) skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania
podmiotu leczniczego lub osoby wykonującej zawód medyczny naruszono dobro osobiste
pacjenta lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego.
§ 90
Pacjent hospitalizowany ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w § 89 pkt 33-36, jeżeli
realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy, z wyjątkiem
kosztów dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim lub posiadającym
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Za udostępnianie miejsc hotelowych
(wydzielonych łóżek lub foteli w oddziałach szpitalnych) osobom obecnym przy pacjencie
małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie pobiera się
opłaty.
§ 91
1. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych
pacjentów Dyrektor podmiotu leczniczego (w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora do
spraw Lecznictwa–Naczelny Lekarz Szpitala) lub upoważniony przez niego Koordynator
(w sytuacjach szczególnych na dyżurze – również lekarz dyżurny) może ograniczyć prawo
pacjenta do odwiedzin, w tym do sprawowania opieki przez osoby trzecie.
2. Przyczynami ograniczenia prawa pacjenta do kontaktu z osobami z zewnątrz mogą być:
1) hospitalizacja pacjenta chorego na szczególnie zaraźliwe choroby;
2) występowanie w środowisku pozaszpitalnym zachorowań na choroby zakaźne
(np. grypa), które mogą stanowić ryzyko dla hospitalizowanych pacjentów;
3) konieczność zapewnienia tzw. „izolacji ochronnej” pacjentom z indywidualnymi
przypadkami pierwotnych lub wtórnych zaburzeń odporności.
3. Pacjent zachowuje wówczas jedynie prawo do kontaktu z osobami z zewnątrz drogą
telefoniczną lub listowną (w tym ma zapewniony dostęp do telefonu, poczty, internetu).
§ 92
Karta Praw i Obowiązków Pacjenta jest dostępna w każdym miejscu udzielania świadczeń
zdrowotnych. Ponadto w przypadku przyjęcia pacjenta w Oddział obowiązek udostępniania
Karty Praw i Obowiązków Pacjenta mają pielęgniarki (położne).
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§ 93
W zakresie pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów, pacjent ma prawo do
wyrażenia zgody lub cofnięcia, w każdym czasie, na pobranie za jego życia lub po śmierci w/w
części ciała.
§ 94
Obowiązkiem pacjenta jest:
1) przestrzeganie przepisów porządkowych (rozkładu dnia podczas pobytu w Oddziale);
2) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających
na terenie podmiotu leczniczego;
3) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
4) przestrzeganie zasad higieny osobistej;
5) posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń
medycznych, jeśli z takich świadczeń korzysta;
6) przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i p/pożarowych;
7) przestrzeganie zaleceń zespołu terapeutycznego;
8) informowanie pielęgniarki o wyjściu poza Oddział (pacjent przebywający w Oddziale nie
powinien samowolnie opuszczać Oddziału).
§ 95
Odwiedziny pacjentów w Oddziałach odbywają się na poniżej określonych zasadach:
1) odwiedziny pacjentów w Oddziałach odbywają się codziennie od godz. 14.00 do godz.
18.00, a w innym czasie – po uzgodnieniu z lekarzem Oddziału (Koordynatorem lub lekarza
prowadzącym bądź lekarzem dyżurnym),a w razie jego nieobecności z pielęgniarką
Oddziału;
2) na odwiedziny w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wymagane jest uprzednie
uzgodnienie z lekarzem w każdym czasie; ponadto przed wejściem na sale intensywnej
terapii zamiar odwiedzin należy zgłosić pielęgniarce tego Oddziału;
3) osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem, w celu jej zapewnienia
mogą przebywać w Oddziale również w innym czasie niż wyznaczony na odwiedziny,
zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy;
4) rodzic lub opiekun dziecka może z nim przebywać w Oddziale przez okres całej doby;
5) pacjentów mogą odwiedzać samodzielnie osoby pełnoletnie;
6) osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą odwiedzać pacjentów za zgodą ich
przedstawiciela ustawowego i lekarza;
7) dzieci w wieku poniżej 13 lat mogą odwiedzać pacjentów jeżeli są w towarzystwie osoby
pełnoletniej, sprawującej nad nimi opiekę, i za zgodą lekarza;
8) odwiedziny odbywają się w miejscach do tego przeznaczonych, tj. w pokojach pacjentów lub
w pomieszczeniach przystosowanych do pobytu ogółu pacjentów;
6) zaleca się, aby jednego pacjenta odwiedzały nie więcej niż dwie osoby jednocześnie,
jednakże ze względu na zagrożenie epidemiczne lub warunki zdrowotne innych pacjentów
mogą być wprowadzone zalecenia szczególne;
7) osoby odwiedzające nie mogą podawać leków, pokarmów i napojów pacjentowi bez
uprzedniej zgody zespołu terapeutycznego;
8) odwiedziny zakazane są osobom w stanie nietrzeźwym oraz osobom chorym na choroby
zakaźne, szczególnie zaraźliwe, które mogą stanowić ryzyko dla hospitalizowanych
pacjentów;
9) osoby odwiedzające, upoważnione do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, mogą
uzyskać takie informacje w trakcie odwiedzin; informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela
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uprawniony personel medyczny Oddziału, tj. lekarz, a w zakresie opieki pielęgnacyjnej pielęgniarka/położna;
10) w oddziałach, w rejestracjach: poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych,
pracowni rehabilitacji, oraz w Punkcie Informacyjnym (w holu głównym Szpitala)
i u dyspozytora zakładu pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego można uzyskać
formularz skargi/wniosku, w którym mogą być wpisywane wszelkie uwagi dotyczące
funkcjonowania podmiotu leczniczego; ponadto uwagi w zakresie przestrzegania praw
pacjenta mogą być wnoszone do uprawnionych instytucji, zgodnie z § 99 i §101;
11) wejście do Szpitala osób odwiedzających odbywa się przez główne wejście do budynku
Szpitala, czynne od godz. 5.00 do godz. 21.00, a w czasie od godz. 21.00 do godz. 5.00 przez wejście przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;
12) przy wejściu odwiedzający powinni wierzchnie okrycie pozostawić w szatni, znajdującej się
w budynku Szpitala:
a) na niskim parterze (czynnej począwszy od października do kwietnia włącznie, w dni
powszednie w godzinach od 6.00 do godz. 18.00, a w niedziele i święta od godz. 13.00
do godz. 18.00) lub
b) przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (czynnej przez cały rok, we wszystkie dni
tygodnia, całodobowo);
13) w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych
pacjentów, prawo pacjenta do odwiedzin, w tym do sprawowania opieki przez osoby trzecie,
może zostać ograniczone na zasadach określonych w § 91.
§ 96
Pacjent i osoby odwiedzające zobowiązuje się do poszanowania mienia będącego własnością
podmiotu leczniczego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia z własnej winy
ponoszą odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
§ 97
Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w warunkach stacjonarnych, lub
osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąż ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą
koszty pobytu pacjenta w Oddziale, począwszy od terminu określonego przez Dyrektora
podmiotu leczniczego na wniosek Koordynatora Oddziału, niezależnie od uprawnień do
bezpłatnych świadczeń medycznych, określonych w przepisach odrębnych.
§ 98
1. Wypisanie ze Szpitala (Oddziału), jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej,
następuje:
1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu (w Oddziale);
2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania
świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego
życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
2. Pacjent występujący z żądaniem wypisania ze Szpitala (z Oddziału) jest informowany przez
lekarza o możliwych następstwach zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent
taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku
takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.
3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga
dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, Dyrektor podmiotu leczniczego (lub w jego
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zastępstwie Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelny Lekarz Szpitala) bądź na
dyżurze lekarz dyżurny może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie
orzeczenia przez Sad Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Inowrocławiu. Lekarz
niezwłocznie zawiadamia Sąd o odmowie wypisania i jej przyczynach.
Dochodzenie praw przez pacjenta
§ 99
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy albo opiekun faktyczny, jeżeli uzna, że prawa pacjenta
zawarte w niniejszym regulaminie zostały lub są naruszane, może:
1) zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń
zdrowotnych lub Koordynatora/Kierownika komórki organizacyjnej;
2) zwrócić się z interwencją do Dyrektora podmiotu leczniczego lub jego zastępcy;
3) w razie niezadowalającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez Radę
Społeczną podmiotu leczniczego, a następnie do organu, który utworzył i prowadzi podmiot
leczniczy (do Rady Powiatu Inowrocławskiego), z wyłączeniem spraw podlegających
nadzorowi medycznemu;
4) zwrócić się z interwencją do Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie;
5) zwrócić się z interwencją do Narodowego Funduszu Zdrowia (odnośnie praw pacjenta
ubezpieczonego);
6) jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej – zwrócić się do
okręgowej izby lekarskiej, bądź do okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
7) skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania
podmiotu leczniczego lub osoby wykonującej zawód medyczny, wyrządzono pacjentowi
szkodę materialną lub naruszono jego dobro osobiste, w rozumieniu kodeksu cywilnego.
§ 99a
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo
orzeczenia określonego w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli
opinia albo orzeczenia ma wpływ na prawa i obowiązki pacjenta wynikające z przepisów
prawa.
2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta
w Warszawie, za pośrednictwem tego Rzecznika w terminie 30 dni od wydania opinii lub
orzeczenia prze lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
§ 100
1.

W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta do:
1) ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta;
2) udostępnienia dokumentacji medycznej, która dotyczy pacjenta;
3) wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego lub odmowy;
4) informacji o stanie zdrowia;
5) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
6) kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania dodatkowej opieki
pielęgnacyjnej oraz opieki duszpasterskiej
- sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę.
2. W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności sąd
może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej
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lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez
nich cel społeczny.
§ 101
1. Skargi i wnioski podlegają ewidencji, kwalifikacji oraz rozpatrzeniu w trybie określonym we
właściwych przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone formie pisemnej (i ustnie – do protokołu), osobiście lub
przez upoważnioną osobę, w imieniu własnym lub innej osoby bądź w interesie społecznym.
3. Skargi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być doręczone osobiście lub przesłane
listownie.
4. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor podmiotu leczniczego lub jego Zastępcy przyjmują
osobiście w dzień powszedni – wtorek, w godzinach 12.00-14.00. Ponadto w tym samym
czasie informacji o prawach pacjenta udziela Pełnomocnik Dyrektora do spraw Praw
Pacjenta.
5. Ewidencję skarg i wniosków prowadzi Asystent Dyrektora (sekretariat Dyrektora).
Rozdział 8
Obowiązki podmiotu leczniczego w razie śmierci pacjenta i wysokość opłaty za
przechowywanie zwłok osób zmarłych w Szpitalu (w Oddziale)
§ 102
1. Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.
2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed
dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.
3. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia
lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcję zwłok.
4. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu zgodnie z ust.
2, bądź lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca w którym znajdują się
zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać
oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który
stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
§ 103
W przypadku śmierci pacjenta w Szpitalu (w Oddziale), pielęgniarka niezwłocznie powiadamia
lekarza prowadzącego (lub dyżurnego) o zaistniałym fakcie, który natychmiast dokonuje
oględzin zwłok, ustala przyczynę i godzinę zgonu pacjenta.
§ 104
Po potwierdzeniu przez lekarza zgonu, pielęgniarka Oddziału zaopatruje zwłoki w znaki
tożsamości i z kartą skierowania zwłok do chłodni - przekazuje zwłoki pracownikowi transportu
wewnętrznego.
§ 105
Z Oddziału zwłoki są transportowane do pomieszczenia przeznaczonego do ich
przechowywania, a po upływie 2 godzin od czasu zgonu - do chłodni, przez pracownika
transportu wewnętrznego. Transportu zwłok należy dokonać z zachowaniem należytej im
godności.
183

§ 106
O śmierci pacjenta w Szpitalu (w Oddziale) lekarz prowadzący lub Koordynator Oddziału
(na dyżurze lekarz dyżurny) niezwłocznie powiadamia wskazaną przez pacjenta osobę lub
instytucję, lub przedstawiciela ustawowego. W przypadku nie zgłoszenia się osoby uprawnionej,
powiadamia właściwy miejscowo organ gminy.
§ 107
Po stwierdzeniu zgonu należy sporządzić spis rzeczy pozostałych po zmarłym, przekazać je za
pokwitowaniem osobom uprawnionym lub do depozytu Szpitala (zgodnie z procedurą) oraz
sporządzić właściwą dokumentację, a w szczególności: kartę zgonu oraz kartę statystyczną.
Kartę zgonu wydać należy osobie uprawnionej do pochowania zwłok osoby zmarłej.
§ 108
W przypadku zgonu pacjenta, którego tożsamości nie da się ustalić lub istnieje uzasadnione
podejrzenie, że zgon mógł nastąpić wskutek przestępstwa lub nieszczęśliwego wypadku, należy
powiadomić Policję.
§ 109
Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyna zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia
lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcję zwłok.
§ 110
W przypadku zaistnienia podejrzenia, iż przyczyną zgonu była choroba zakaźna, lekarz
prowadzący (lub dyżurny) powiadamia właściwego Powiatowego oraz Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego.
§ 111
Zwłoki osób zmarłych w Szpitalu (w Oddziale) są przechowywane w chłodni szpitalnej nie
dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta.
Zwłoki mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny, jeżeli:
1) nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania
zwłok pacjenta;
2) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator
nie zezwolił na wcześniejsze pochowanie zwłok.
§ 112
1. Za przechowywanie zwłok osób zmarłych w Szpitalu (w Oddziale) przez okres dłuższy niż
określony w § 111 podmiot leczniczy może pobierać opłaty od osób lub instytucji
uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się
zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.
2. Opłata wynosi 2,59 zł za 1 godzinę przechowywania zwłok. Do opłaty naliczany jest należny
podatek VAT.
3. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

184

§ 113
1. Zwłoki osoby, której zgon nastąpi w Szpitalu (w Oddziale), mogą być poddane sekcji,
w szczególności, gdy zgon nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Zwłoki pacjenta nie są poddawane sekcji, jeżeli jego przedstawiciel ustawowy wyraził
sprzeciw lub uczynił to sam pacjent za życia. W dokumentacji medycznej lekarz sporządza
adnotację o zaniechaniu sekcji z tej przyczyny i załącza sprzeciw.
3. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w przypadkach:
a) określonych w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym oraz
aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie;
b) gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny;
c) określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi.
4. W dokumentacji medycznej lekarz sporządza adnotację o dokonaniu sekcji albo zaniechaniu
sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem.
§ 114
O zarządzeniu dokonania lub zaniechania fakultatywnej sekcji zwłok decyduje Dyrektor
podmiotu leczniczego lub upoważniony przez niego lekarz (Zastępca Dyrektora do spraw
Lecznictwa−Naczelny Lekarz Szpitala lub Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego bądź
Starszy Lekarz Dyżuru), na wniosek lub na podstawie opinii właściwego Koordynatora,
dokonując odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej.
§ 115
1. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić przed upływem 12 godzin od stwierdzenia zgonu.
2. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, przeprowadzenie
sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianych
w przepisach o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
może zarządzić Dyrektor podmiotu leczniczego lub upoważniony przez niego lekarz
(Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa–Naczelny Lekarz Szpitala lub Kierownik
Lecznictwa Specjalistycznego bądź Starszy Lekarz Dyżuru).
3. Powyższego ust. 2 nie stosuje się do osób zmarłych podczas osadzenia w zakładzie karnym
lub areszcie śledczym.
§ 116
W przypadku stwierdzenia śmierci osobniczej pacjenta, na podstawie rozpoznania śmierci pnia
mózgu, przez działającą w Szpitalu Komisję ds. orzekania śmierci osobniczej, Koordynator
ds. Spraw Transplantacji powiadamia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw
Transplantacji „Poltransplant” lub najbliższy ośrodek transplantacyjny o każdym przypadku
możliwości pobierania narządów w razie stwierdzenia trwałego i nieodwracalnego ustania
funkcji mózgu.
§ 117
Podmiot leczniczy w razie śmierci pacjenta w Szpitalu (w Oddziale) ma obowiązek należycie
przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie
zmarłej, w celu ich wydania osobom lub instytucji uprawnionej do ich pochowania.
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§ 118
Szczegółowe postępowanie podmiotu leczniczego w razie śmierci pacjenta w Szpitalu
(w Oddziale) oraz zakres czynności należących do obowiązków podmiotu leczniczego
związanych z przygotowaniem zwłok pacjenta w celu ich wydania do pochowania, określa
zarządzenie Dyrektora podmiotu leczniczego.
Rozdział 9
Udostępnianie dokumentacji medycznej
i wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.
§ 119
1. Podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji
medycznej pacjenta.
2. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego.
3. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
4. Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego
przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
4a.Po śmierci pacjenta dokumentacja jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za
życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej (osoba bliska to osoba
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta), chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub
sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.
4b.W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej,
dokumentacja może być udostępniona tylko za zgodą sądu (zgodę na udostępnienie wyraża
właściwy miejscowo sąd spadku, zgodnie z art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej
lub osoby wykonującej zawód medyczny; osoba wykonująca zawód medyczny może
wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba
występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą
bliską).
4c.W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej,
o którym mowa w ust. 4a, dokumentacja może być udostępniona tylko za zgodą sądu
(właściwy miejscowo sąd spadku, zgodnie z art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej,
może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli
jest to niezbędne – w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci
pacjenta, - dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej; w przypadku wystąpienia do sądu
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4b albo niniejszym ust. 4c, sąd bada: - interes
uczestników postępowania, - rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem, - wolę
zmarłego pacjenta, - okoliczności wyrażenia sprzeciwu.
5. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także:
1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest ona niezbędna do
zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu
Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom
w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności
nadzoru i kontroli;
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3) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej,
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do
spraw zdrowia;
4) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie
niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą;
4a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do
wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
4b) Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.
o Agencji Badań Medycznych;
5) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sadom dyscyplinarnym,
prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej,
w związku z prowadzonym postępowaniem;
6) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie, którego
dotyczy dokumentacja, zostało przeprowadzone na ich wniosek;
7) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku
z prowadzonym przez nie postępowaniem;
8) podmiotom prowadzonym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do
prowadzenia rejestrów;
9) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
10) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
11) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury
oceniającej podmiot dzielący świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów
o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów
jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
12) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa
w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania;
13) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do
spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w powyższym pkt 10;
14) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do
ich przeprowadzenia;
15) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań
16) osobom, w których przygotowaniu do wykonywania zawodu medycznego uczestniczy
podmiot leczniczy i osobom wykonującym zawód medyczny, w których kształceniu
podmiot leczniczy uczestniczy, w zakresie niezbędnym do realizacji celów
dydaktycznych;
17) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania dla celów naukowych, bez
ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której
dokumentacja dotyczy.
6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji Dyrektora podmiotu
leczniczego lub osoby przez niego upoważnionej.
7. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu
udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności
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ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom
możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
2) przez sporządzenie jej wyciągu (tj. skrótowego dokumentu zawierającego wybrane
informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej), odpisu (tj. dokumentu
wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym
zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem), kopii (tj. dokumentu wytworzonego
przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo
odwzorowania cyfrowego) lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.
8. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot leczniczy,
są udostępniane przez podmiot leczniczy z potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu
po wykorzystaniu.
9. Podmiot leczniczy prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące
udostępnianej dokumentacji medycznej:
1) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
4) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona
dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, także nazwę
uprawnionego organu lub podmiotu;
5) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej.
10. Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii lub
wydruków oraz na informatycznym nośniku danych podmiot leczniczy może pobierać
opłatę. Wysokość opłaty ustala Dyrektor podmiotu leczniczego. Maksymalna wysokość
opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać
0,002,
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać
0,00007,
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może
przekraczać 0,0004
- przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887,
z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło ogłoszenie.
11. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym
zakresie i w sposób, o którym mowa w powyższym ust.7 pkt 2 i 5;
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych, o której mowa w powyższym ust. 5 pkt 12;
3) w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych, stosowanie do uprawnień organów
rentowych określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 roku
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o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
4) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o której mowa w powyższym
ust.5 pkt 4a, i Agencji Badań Medycznych, o której mowa w powyższym ust. 5 pkt 4b.
12. Opłata:
1) za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej (wraz z potwierdzeniem za
zgodność z oryginałem) wynosi 0,24 zł;
2) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 6,83 zł;
3) za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych wynosi
1,34 zł.
13. Do opłaty, o której mowa w powyższym ust. 12 pkt 1-3, naliczany jest należny podatek
VAT.
14. Elektroniczna dokumentacja medyczna, zdefiniowana w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na
zasadach określonych w przepisach tej ustawy.
Rozdział 9a
Sposób obserwacji pomieszczeń za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu
(monitoring)
§ 119a
1. W podmiocie leczniczym wprowadzony został monitoring wizyjny polegający na rejestracji
obrazu, bez rejestracji dźwięku. Dane osobowe przetwarzane w ramach działania systemu
monitoringu wizyjnego są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), art. 222 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz art. 22 ust. 3 i art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem systemu
monitoringu wizyjnego jest podmiot leczniczy. W podmiocie leczniczym powołany został
Inspektor Ochrony Danych, z którym użytkownicy podmiotu leczniczego mogą się
skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych.
3. Monitoring wizyjny został wprowadzony w celu:
1) zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz innych osób przebywających
na terenie podmiotu leczniczego;
2) ochrony mienia;
3) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić podmiot
leczniczy na szkodę.
4. System monitoringu wizyjnego działa całodobowo.
5. System monitoringu wizyjnego składa się z:
1) kamer rozmieszczonych na zewnątrz i wewnątrz budynków podmiotu leczniczego;
2) urządzeń i oprogramowania rejestrującego i zapisującego obraz oraz pozwalającego na
jego odczyt;
3) monitorów do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań,
4) okablowania niezbędnego do funkcjonowania systemu.
6. System monitoringu wizyjnego obejmuje budynki podmiotu leczniczego położone
przy ul. Poznańskiej 97 i ul. Toruńskiej 32 w Inowrocławiu, oraz teren wokół nich.
Szczegółowa lokalizacja miejsc instalacji kamer, urządzeń umożliwiających rejestrowanie,
zapisanie i odczytanie obrazu oraz monitorów pozwalających na bieżące śledzenie obrazu, a
także obszar monitoringu określa polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony
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danych osobowych wprowadzona odrębnym zarządzeniem Dyrektora podmiotu leczniczego
w sprawie ochrony danych osobowych. Wykaz lokalizacji miejsc instalacji kamer i obszar
monitoringu jest umieszczany na stronie BIP podmiotu leczniczego oraz na stronie
internetowej: www.szpitalino.pl.
7. Wszystkie strefy objęte systemem monitoringu wizyjnego są oznaczone poprzez
umieszczenie – w pobliżu zainstalowanych kamer oraz przy każdym wejściu do podmiotu
leczniczego – tablic z piktogramem kamery, komunikatem: „obiekt monitorowany” oraz
informacją o administratorze danych, celu monitoringu i jego zakresie oraz okresie
przechowywania nagrań i miejscu umieszczenia klauzuli informacyjnej dla osób, których
dane osobowe są przetwarzane w związku z działaniem systemu monitoringu wizyjnego.
Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku
z działaniem systemu monitoringu wizyjnego jest realizowany poprzez umieszczenie
klauzuli informacyjnej w siedzibie podmiotu leczniczego na tablicy informacyjnej
znajdującej się w łączniku prowadzącym do budynku głównego łóżkowego i przy
stanowisku pracowników ochrony znajdującym się przy szpitalnym oddziale ratunkowym
oraz na stronie BIP podmiotu leczniczego i na stronie internetowej: www.szpitalino.pl. Wzór
klauzuli informacyjnej dla osób których dane osobowe są przetwarzane w związku
z działaniem systemu monitoringu wizyjnego określa polityka bezpieczeństwa informacji w
zakresie ochrony danych osobowych wprowadzona odrębnym zarządzeniem Dyrektora
podmiotu leczniczego w sprawie ochrony danych osobowych.
8. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej,
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, szatni, przebieralni oraz stołówek.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniem systemu monitoringu wizyjnego
przetwarzane są wyłącznie do celów wskazanych w ust. 3 i przechowywane są przez okres
nieprzekraczający dwóch miesięcy. Okres przechowywania zapisu obrazu z poszczególnych
kamer jest uzależniony od pojemności dysku urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz.
Okres przechowywania zapisów obrazu z poszczególnych kamer określa polityka
bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzona odrębnym
zarządzeniem Dyrektora podmiotu leczniczego w sprawie ochrony danych osobowych.
Wykaz zawierający okres przechowywania zapisów obrazu z poszczególnych kamer jest
umieszczany na stronie BIP podmiotu leczniczego oraz na stronie internetowej:
www.szpitalino.pl.
10. W uzasadnionych przypadkach, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały
zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszenie obowiązku
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić podmiot leczniczy
na szkodę, okres przechowywania danych, o którym mowa w ust. 9, może ulec wydłużeniu
o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie
zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego. W szczególności dotyczy to sytuacji,
w których nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie przepisów prawa.
11. Po upływie terminu przechowywania nagrań obrazu określonego w ust. 9, w sytuacji, gdy nie
wystąpią przypadki określone w ust. 10, dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie
bieżących obrazów na urządzeniu rejestrującym i zapisującym obraz.
12. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: Dyrektor podmiotu leczniczego, Inspektor
Ochrony Danych, Administrator Systemu Informatycznego, Główny Specjalista ds.
Techniczno-Eksploatacyjnych oraz pracownicy upoważnieni przez Dyrektora podmiotu
leczniczego, a także pracownicy firmy zewnętrznej, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę
w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz pracownicy firmy zewnętrznej, z którymi
podmiot leczniczy zawarł umowę w zakresie obsługi serwisowej systemu monitoringu
wizyjnego. Podmiot leczniczy zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych z firmami zewnętrznymi mającymi dostęp do obrazu i zapisu monitoringu.
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13. Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w ramach działania systemu
monitoringu wizyjnego w podmiocie leczniczym ma prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo do
uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, na odpowiednio stosowanych zasadach określonych w § 89 pkt 27 lit. e
oraz f.
14. Zapis obrazu z kamer działających w ramach systemu monitoringu wizyjnego jest
udostępniany organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym
do dostępu lub otrzymania danych osobowych w zakresie realizowanych przez nich
ustawowych zadań, na ich wniosek/żądanie.
15. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z systemu monitoringu wizyjnego na
potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora podmiotu leczniczego
z prośbą o ich zabezpieczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9. Wniosek
powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, opis zdarzenia wraz ze wskazaniem czasu
i miejsca, a także celu zabezpieczenia.
16. Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora podmiotu leczniczego na udostępnienie nagrania lub
zabezpieczenie danych z systemu monitoringu wizyjnego, wniosek jest dekretowany do
Głównego Specjalisty ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w celu załatwienia sprawy.
17. W przypadku udostępnienia kopi zapisu obrazu z kamer działających w ramach systemu
monitoringu wizyjnego na nośniku danych, nośnik ten jest przekazywany wnioskodawcy za
pokwitowaniem.
18. Szczegółowe zasady postępowania przy zabezpieczaniu nagrania przed usunięciem oraz przy
sporządzaniu i udostępnianiu kopii nagrań z zapisem monitoringu określa polityka
bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzona odrębnym
zarządzeniem Dyrektora podmiotu leczniczego w sprawie ochrony danych osobowych.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 120
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie
przepisy odrębne, Statut oraz zarządzenia Dyrektora podmiotu leczniczego, a także procedury
i instrukcje określające szczegółowo zasady organizacji i zadania poszczególnych jednostek
i komórek organizacyjnych zakładów leczniczych podmiotu leczniczego.
§ 121
Regulamin niniejszy wchodzi w życie w drodze zarządzenia
Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Dyrektora

Szpitala

* Niniejszy tekst jednolity opracowany został na podstawie tekstu jednolitego Regulaminu
Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 22/2016 Dyrektora z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie
ustalenia
tekstu
jednolitego
tekstu
Regulaminu
Organizacyjnego
Szpitala
Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, z późn. zm.: Zarządzenia
Nr 23/2016 Dyrektora z dnia 13 września 2016 r., Zarządzenia Nr 25/2016 Dyrektora z dnia
31 października 2016 r., Zarządzenia Nr 4/2017 Dyrektora z dnia 31 stycznia 2017 r.,
Zarządzenia Nr 7/2017 Dyrektora z dnia 22 lutego 2017 r., Zarządzenia Nr 8/2017 Dyrektora
z dnia 6 marca 2017 r., Zarządzenia Nr 11/2017 Dyrektora z dnia 20 kwietnia 2017 r.,
Zarządzenia Nr 12/2017 Dyrektora z dnia 11 maja 2017 r., Zarządzenia Nr 13/2017 Dyrektora
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