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REGULAMIN IZBY PRZYJĘĆ 

 
 

I. Charakterystyka Izby Przyjęć 
 

1. Firma podmiotu leczniczego: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim. 
2. Jednostka organizacyjna: Leczenie szpitalne 
3. Komórka organizacyjna: Izba Przyjęć  
4. Miejsce udzielania świadczeń : 24-320 Poniatowa ul. Fabryczna 18, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9 
 
 

§ 1 

Regulamin określa organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć Powiatowego Centrum 
Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim (zwany dalej PCZ). 

§ 2 

Zadania Izby Przyjęć 

1. Wykonywanie badań lekarskich chorym zgłaszającym się do szpitala. 

2. Przyjmowanie do szpitala pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego. 

3. Udzielanie pomocy doraźnej pacjentom nie zakwalifikowanym do leczenia szpitalnego, lub 
zakwalifikowanym do przyjęcia w późniejszym terminie. 

4. Wykonywanie badań diagnostycznych. 

5. Prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w Izbie Przyjęć. 

6. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych. 

§ 3 

Zasady przyjęcia pacjenta do Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim  

1. Przyjęcie pacjentów zgłaszających się do PCZ odbywa się w: 

a) trybie planowym w dni robocze w godzinach 715 – 1430  na podstawie skierowania do szpitala, 

b) trybie nagłym - dokonywane są przez całą dobę na podstawie skierowania lub bez skierowania. 

2. O przyjęciu do szpitala w trybie nagłym decyduje lekarz Izby Przyjęć lub lekarz konsultujący pacjenta po uprzednim 
jego zbadaniu. 

3. Po przyjęciu pacjent jest kierowany do właściwego oddziału. 

§ 4 

Wykaz niezbędnych dokumentów: 

1. skierowanie do szpitala, 

2. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), 

3. karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych – jeżeli posiada, 

4. aktualne badania podstawowe laboratoryjne oraz inne typu usg i rtg – jeżeli posiada, 

5. inne: adres i telefon najbliższej rodziny/opiekuna sprawującego opiekę nad pacjentem, 
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W przypadku hospitalizacji dziecka dodatkowo: 

1. PESEL dziecka 

 

Osoby nieubezpieczone mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, jednakże po zakończeniu udzielania 
świadczenia są zobowiązane do uregulowania należności za w/w świadczenie w kasie szpitalnej. 

 Wykaz niezbędnych rzeczy osobistych: 

1. przybory toaletowe (mydło, szczoteczka, pasta do zębów, gąbka kąpielowa, szampon oraz grzebień lub 
szczotka do włosów), 

2. przybory do golenia, 

3. piżama lub dres, szlafrok, bielizna osobista, 

4. kapcie, 

5. ręczniki – 2 szt., 

6. sztućce (widelec, łyżka, nóż, łyżeczka), 

7. kubek lub szklanka, 

8. ręcznik papierowy, chusteczki higieniczne, 

9. leki stosowane przewlekle nie związane z obecnym pobytem w szpitalu (szpital zapewnia bezpłatne leki i 
wyroby medyczne konieczne do wykonania obecnego świadczenia), 

10. inne przedmioty do użytku prywatnego według indywidualnych potrzeb pacjenta, 

11. wymienione rzeczy powinny być zapakowane do podręcznej małej torby lub reklamówki, która powinna 
zmieścić się w szafce  przy łóżku pacjenta. 

W przypadku osób obłożnie chorych prosimy o zabezpieczenie w balsam do ciała, większą ilość ręczników, 
myjkę do ciała,  

 

Pacjent po przyjęciu na oddział szpitalny PCZ ma obowiązek przebrania się w piżamę lub dres w przebieralni dla 
pacjentów. 

§ 5 

Przy przyjęciu pacjenta do szpitala zakładana jest dokumentacja medyczna obowiązująca w Powiatowym Centrum 
Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim. 

§ 6 

W Izbie Przyjęć prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna: 

1. Księga Przyjęć Planowych (wersja elektroniczna) 

2. Księga Przyjęć i Odmów Izby Przyjęć (wersja elektroniczna) 

3. Księga Raportów Lekarskich. 

4. Księga Raportów Pielęgniarskich. 

5. Księga Zabiegów (wersja elektroniczna) 

6. Karta informacyjna leczenia szpitalnego (wersja elektroniczna i wydruk papierowy). 

§ 7 

Dane osobowe pozyskane przy przyjęciu pacjenta do szpitala są odpowiednio zabezpieczone zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych. 

§ 8 

Pacjentowi przyjętemu do szpitala przed umieszczeniem go w oddziale należy: 



 
 

3 

 

1. w razie potrzeby przeprowadzić niezbędne zabiegi higieniczne oraz przebrać w bieliznę szpitalną lub własną 
pacjenta, 

2. poinformować pacjenta o możliwości oddania rzeczy wartościowych do depozytu, 

3. poinformować pacjenta o możliwości oddania odzieży do magazynu  po uprzednim spisaniu ich na druku: 
„Potwierdzenie odbioru rzeczy chorego” . 

§ 9 

Izba Przyjęć udziela świadczeń zdrowotnych całodobowo. 

Opiekę nad pacjentami sprawują: 

1. Lekarz Izby Przyjęć, 

2. Pielęgniarki Izby Przyjęć.  

Praca personelu medycznego Izby Przyjęć zorganizowana jest w systemie pracy zmianowej. 

Nadzór nad Izbą Przyjęć sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa. 

§ 10 

Lokalizacja i pomieszczenia Izby Przyjęć. 

Izba Przyjęć zlokalizowana jest na parterze z łatwo dostępnym podjazdem.  

Pomieszczenia znajdujące się w Izbie Przyjęć to: 

1. punkt rejestracji pacjentów, 

2. poczekalnia, 

3. gabinet diagnostyczno – zabiegowy, 

4. pomieszczenie diagnostyczno – obserwacyjne, 

5. sala resuscytacyjno – zabiegowa, 

6. punkt pielęgniarski, 

7. pokój lekarski, 

8. pokój socjalny, 

9. przebieralnia pacjentów, 

10. magazyn ubrań, 

11. węzły sanitarne, 

12. pomieszczenie porządkowe, 

13. pomieszczenie higieniczno – sanitarne. 

§ 11 

W Izbie Przyjęć znajduje się telefon sieci miejskiej oraz spis telefonów, adresy innych podmiotów leczniczych, z 
którymi PCZ współpracuje, służb ratowniczych, pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w zakładzie oraz 
procedury postępowania w wyjątkowych wypadkach. 

§ 12 

Pacjent przy przyjęciu do szpitala ma prawo do: 

1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, 

2. informacji o nazwisku lekarza leczącego i pielęgniarki opiekującej się, 

3. informacji o stanie swojego zdrowia i zagrożeniach z niego wynikających, 

4. wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych lub jej odmowy, 
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5. intymności i poszanowaniu godności w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych, 

6. kontaktu z rodziną i powiadomieniu osób upoważnionych o przyjęciu do szpitala. 

§ 13 

Pacjent ma obowiązek: 

1. przestrzegania obowiązujących na terenie PCZ regulaminów, 

2. poszanowania zasada kulturalnego zachowania, życzliwym stosunku do innych chorych i personelu szpitala, 
nie zakłócaniu spokoju innym chorym, korzystaniu z telefonu komórkowego w sposób niezakłócający 
spokoju innym osobom oraz nie utrudniającym pracy personelu medycznego, 

3.  stosowania się do zaleceń personelu medycznego, 

4. przestrzegania przepisów ppoż. 

 

Pacjentowi nie wolno: 

1. wnosić do placówki ani spożywać napojów alkoholowych, palić tytoniu i używać środków odurzających, 

2. opuścić Izby Przyjęć bez uzyskania indywidualnej karty leczenia szpitalnego. 

 
 
 
Opole Lubelskie, dnia 19 października 2018 rok 

 
 
 
 
 

 

 


