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REGULAMIN 
ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 

Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII 
 
 
 

I. Charakterystyka Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii. 
 

1. Firma podmiotu leczniczego: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim. 
2. Jednostka organizacyjna:  Oddział szpitalny 
3. Komórka organizacyjna: Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii” 
4. Miejsce udzielania świadczeń : 24-320 Poniatowa ul. Fabryczna 18 
 
 
II. Zasady organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 
Kardiologii 

 
1. 

Oddziałem kieruje Lekarz Kierujący Oddziałem, który podlega Dyrektorowi ds. Medycznych. 
 

2. 
Nadzór nad pielęgnowaniem pacjentów  hospitalizowanych w Oddziale sprawuje Pielęgniarka Koordynująca Oddziału 
Wewnętrznego, której podlegają pod względem służbowym i fachowym pielęgniarki Oddziału. 

 
3. 

Pracę personelu średniego i niższego organizuje i nadzoruje Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Wewnętrznego, 
podlegająca pod względem fachowym Dyrektorowi ds. Pielęgniarstwa i Kierownikowi Oddziału. 

 
4. 

Rozkład zajęć personelu lekarskiego Oddziału ustala Kierownik Zakładu. 
 

5. 
Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w Oddziale określają 
zakresy czynności, które znajdują się w aktach osobowych pracowników. 

 
6. 

Obsadę osobową Oddziału stanowią odpowiednio do zakresu i potrzeb: 
1) Lekarze 
2) Pielęgniarka koordynująca 
3) Pielęgniarki odcinkowe 
4) Salowe 
5) Opiekunowie pacjenta 
6) Sekretarka medyczna 

7. 
Odpowiednio do potrzeb przydziela się następujące funkcje: 

1) Pielęgniarka dyżuru – funkcja przydzielana w grafiku przez pielęgniarkę koordynującą osobie koordynującej 
pracę pielęgniarek i pracowników pomocniczych w czasie poza pracą pielęgniarki koordynującej 

2) Pielęgniarka odcinkowa – funkcja przydzielana przez pielęgniarkę koordynującą pomocniczo dla określenia 
odpowiedzialności w stosunku do odcinka pracy. 
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8. 
Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii należy w szczególności: 

1) Świadczenie stacjonarnych usług medycznych w reprezentowanej specjalności tj: 

• schorzeń kardiologicznych i układu krążenia 

• schorzeń pulmonologicznych 

• schorzeń gastrologicznych 

• schorzeń układu moczowego 

• schorzeń reumatologicznych 

• schorzeń neurologicznych 

• schorzeń hematologicznych 

• schorzeń endokrynologicznych 
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 szpitalnych oraz poradni 

specjalistycznych. 
5) Wykonywanie badań diagnostycznych, na rzecz pacjentów hospitalizowanych, w oparciu o pracownie 

diagnostyczne szpitala. 
6) Zapewnienie profesjonalnej, holistycznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej na optymalnym 
7) poziomie ilościowym i jakościowym, uwarunkowanej stanem zdrowia pacjenta. 
8) Zapewnienie odpowiednich warunków całodobowego pobytu i dietetycznego wyżywienia. 
9) Zapewnienie przyjętemu pacjentowi leków i artykułów sanitarnych. 
10) Utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi. 
11) Prowadzenie instruktażu w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych. 
12) Prowadzenie specjalizacji lekarskich, pielęgniarskich, staży kierunkowy, praktyk studenckich. 
13) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego oddziału poprzez prowadzenie wewnętrznych 

szkoleń. 
14) Przestrzeganie praw pacjenta. 
15) Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi aktami wewnętrznymi PCZ oraz przepisami 

prawa. 
16) Gromadzenie informacji medycznych z realizacji kontraktu z NFZ oraz innymi podmiotami w zakresie 

udzielanych przez oddział świadczeń zdrowotnych. 
17) Realizowanie obowiązków nałożonych aktami wewnętrznymi obowiązującymi w PCZ. 
18) Rozpatrywanie skarg i wniosków odnoszących się do działalności danej komórki organizacyjnej. 
19) Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji. 
20) Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi szpitala w oparciu o regulamin organizacyjny oraz 

aktualnie obowiązujące regulacje prawne. 
 

9. 
Z chwilą przyjęcia do oddziału pacjentowi zapewnia się: 

1) świadczenia zdrowotne odpowiadające aktualnym wymaganiom wiedzy medycznej, 
2) leki i materiały medyczne, 
3) pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie dla stanu zdrowia, 
4) odzież szpitalną (jeśli pacjent nie posiada własnej), 
5) opiekę pielęgnacyjną, 
6) rzetelne informacje o stanie zdrowia, rozpoznaniu, prowadzonych metodach leczenia, zabiegach leczniczych i 

diagnostycznych, dających się przewidzieć następstwach i rokowaniach oraz o możliwościach zastosowania 
innego postępowania medycznego 

 
10. 

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym. 
 

11. 
Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania 
kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach . 
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12. 
Pobyt i leczenie pacjenta na poszczególnych etapach dokumentowane są zgodnie z przepisami prawa oraz  
obowiązującą w PCZ procedurą w dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej. 

 
13. 

1) Procesem leczenia poszczególnych pacjentów kieruje lekarz prowadzący, natomiast w godzinach dyżurowych 
opiekę nad chorymi w oddziale sprawuje lekarz dyżurny. 

2) Kierownik Oddziału wyznacza dla każdego pacjenta lekarza prowadzącego, odpowiedzialnego za bieżącą 
terapię i opiekę medyczną, bieżące informowanie oraz prowadzenie jego dokumentacji medycznej. Nazwisko 
lekarza prowadzącego odnotowane jest w dokumentacji medycznej. 

3) Pacjenci przyjęci w trybie nagłym, w godzinach dyżurowych objęci zostają opieką przez lekarza dyżurnego. 
4) Pielęgniarka koordynująca zgodnie z rozkładem pracy wyznacza pielęgniarki opiekujące się pacjentami 

w każdym dniu i na zmianie roboczej. 
5) Lekarz oddziału może korzystać w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta z konsultacji lekarskich 

specjalistów innych dziedzin, zatrudnionych w szpitalu. W przypadku braku lekarza niezbędnej specjalizacji 
może wezwać lekarza konsultującego spoza szpitala lub skierować na konsultację do innego zakładu opieki 
zdrowotnej zgodnie z procedurami PCZ i w ramach umów zawartych przez PCZ. 

6) Badania i zabiegi wymagające aparatury medycznej wykonywane są w pracowniach/gabinetach 
diagnostycznych i zabiegowych szpitala lub u podwykonawcy zgodnie z obowiązującą procedurą i zawartą 
przez PCZ umową. 

7) W przypadku kiedy szpital nie posiada możliwości wykonania koniecznego badania/zabiegu wynikającego z 
procesu leczniczego, pacjent transportowany jest do podwykonawcy na koszt szpitala. 

8) Wszelkie zlecenia lekarskie poza zasoby własne PCZ autoryzuje kierownik oddziału, a w szczególnych 
określonych przypadkach Dyrektor ds. Medycznych. 

9) Szpital zapewnia pacjentom niezbędne środki lecznicze, pielęgnacyjne wynikające z procesu leczenia. 
Leki zlecane są przez lekarzy w oparciu o przyjętą przez szpital listę leków tzw. Receptariusz szpitala. 

10) Pacjenci zobowiązani są do poinformowania lekarza o rodzaju i dawkach leków przyjmowanych przed 
hospitalizacją. Jeżeli pacjent przyjmuje leki własne i nie jest w stanie przyjmować ich samodzielnie, leki należy 
czytelnie oznakować imieniem i nazwiskiem, zapisać liczbę sztuk w opakowaniu i przekazać pielęgniarce 
oddziału celem dawkowania zgodnie ze zaleceniem lekarskim. 

 
 
III. Przyjęcie chorego do Oddziału. 

 
1. 

Z chwilą przyjęcia do oddziału personel ma obowiązek zapoznać pacjenta i/lub przedstawiciela ustawowego 
o przysługujących prawach i obowiązkach zawartych w Karcie Praw i Obowiązków Pacjenta. 

 
2. 

Dyrektor ds. Medycznych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta 
w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, 
a w przypadku niektórych praw także ze względu na możliwości organizacyjne. 
 
 

3. 
Pacjent po przyjęciu do Oddziału zostaje: 

1) zapoznany z topografią oddziału, 
2) zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz informacją nt. praw pacjenta, a także 

poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie, 
3) poinformowany o możliwości  zapoznania się z Regulaminem Porządkowym Szpitala. 

 
4. 

Po przyjęciu do szpitala Pacjent powinien posiadać: 
 

1) dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokumentem potwierdzającym ważne  ubezpieczenie 
zdrowotne, 
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2) wcześniejsze wypisy ze szpitala oraz wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji, 
3) piżamę, szlafrok, obuwie z podeszwą antypoślizgową i usztywnioną piętą, kosmetyczkę na przybory toaletowe 

zawierające mydło- zalecane antybakteryjne, szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień, papier toaletowy, 
chusteczki higieniczne, ligninę, środki higieniczne tj. podpaski, przybory do golenia. 

 
5. 

Personel Oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione zarówno przez pacjentów jak 
i odwiedzających na salach i korytarzach Oddziału. 

 
6. 

Pacjent przyjmowany jest przez lekarza i pielęgniarkę dyżurującą: 
1) lekarz zbiera dokładny wywiad od chorego,  jej rodziny lub opiekuna,  przeprowadza badanie lekarskie oraz 

zakłada dokumentację lekarską, 
2) analogiczny wywiad pielęgniarki zbiera pielęgniarka. 

 
7. 

Osoba przyjęta do Oddziału: 

• ma założoną historię choroby, 

• składa oświadczenie o upoważnieniu osoby do uzyskiwania dokumentacji ze wskazaniem imienia i nazwiska 
osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia, 

• zostaje przeprowadzony wywiad ogólny oraz są przeprowadzone badania wstępne, 

• zostaje założona karta zleceń lekarskich, karta gorączkowa, 

• zostaje założona dokumentacja opieki pielęgniarskiej oraz  dokumentacja dot. odleżyn, 
      

8. 
Po ocenie stanu zdrowia oraz wypełnieniu stosownych dokumentów chory zostaje umieszczony w sali chorych. 

 
9. 

Pielęgniarka sporządza spis rzeczy osobistych i informuje rodzinę o formie kontaktu z Oddziałem oraz przedstawia 
pacjentowi jego prawa i obowiązki. 

 
10. 

W historii choroby zamieszcza się dane osobowe, adres i kontakt osoby opiekującej się chorą  oraz osoby mogącej 
otrzymywać informacje o stanie zdrowia. 

 
11. 

Prawa pacjenta przebywającego w Zakładzie określa ustawa o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.  Prawa 
pacjenta są wywieszone na tablicy informacyjnej w Oddziale. 
 

12. 
W czasie pobytu w Oddziale pacjent powinien przestrzegać wszystkich zaleceń lekarskich, poddawać się wyznaczonym 
badaniom lekarskim i laboratoryjnym, rehabilitacji oraz przyjmować zlecone leki.   

 
13. 

1) Leczenie pacjenta -o ile jest to możliwe powinno być rozpoczęte z chwilą przyjęcia pacjenta do oddziału. 
2) Leczenie pacjenta w szpitalu obejmuje: 

a) ocenę stanu zdrowia, 
b) przeprowadzenie procedur diagnostycznych, 
c) leczenie farmakologiczne i/lub zabiegowe, 
d) wydanie zaleceń lekarskich po hospitalizacji, 

 
 
 
 
 



 
 

5 

 

IV. Topografia oddziału i przeznaczenie pomieszczeń. 
 

 GABINET LEKARSKI I LEKARZA PROWADZĄCEGO ODDZIAŁ– mieści się po prawej stronie od wejścia głównego 
do Oddziału. Można tam uzyskać informacji dotyczących stanu zdrowia pacjentów. 
 
GABINET PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ– znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do Oddziału – 
we wnęce. Można tam uzyskać informacje dotyczące wykonywanych czynności pielęgniarskich związanych 
z pacjentem. 
GABINET KIEROWNIKA ODDZIAŁU I SEKRETARKI MEDYCZNEJ– znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego 
do Oddziału - we wnęce, za gabinetem pielęgniarki koordynującej. Można tam uzyskać informacji dotyczących stanu 
zdrowia pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00 . 
 
POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY - znajduje się na wprost wejścia głównego Oddziału. Rozkładane są tu leki doustne zgodnie 
ze zleceniem lekarskim. 
 
PUNKT PIELĘGNIARSKI - znajduje się na wprost wejścia głównego do oddziału stanowi miejsce kontaktu z personelem 
pielęgniarskim. Przez całą dobę pacjenci mogą uzyskać profesjonalną pomoc od doświadczonego i wykwalifikowanego 
personelu pielęgniarskiego. 
  
SALE POBYTU - stanowią wyznaczone miejsce pobytu pacjentów w Oddziale. Dla każdego pacjenta przebywającego 
w oddziale przeznaczone jest łóżko i szafka przyłóżkowa. Przy łóżkach znajdują się urządzenia sygnalizacji alarmowej, 
z których należy korzystać, chcąc przywołać personel w sytuacjach nagłych. 
 
GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY - jest to pomieszczenie, w którym wykonywane są zabiegi medyczne, 
pobieranie krwi i materiałów do badań. Przygotowuje się tu roztwory leków podawanych drogą dożylną. 
 
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE - znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do Oddziału. Znajdują się tam 
wózek do sprzątania, środki czystości. 
 
BRUDOWNIK-  znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do Oddziału. Jest to miejsce gdzie składuje się 
brudną bieliznę w specjalnych koszach, w brudowniku znajdują się czyste baseny i kaczki. W miejscu tym myje się 
i dezynfekuje zabrudzone baseny  i kaczki. 
 
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE - znajdują się po lewej stronie wejścia głównego na oddział: magazyn bielizny, 
magazyn podręczny sprzętu. 
 
POMIESZCZENIE SOCJALNE - Pomieszczenie do spożywania posiłków w trakcie przerwy. 
 
PRACOWNIA EKG I BADAŃ METODĄ HOLTERA - znajduje się w holu przy wejściu głównym na Oddział, po prawej 
stronie. Wykonywane są badania Holter ekg i RR, badanie ekg, badanie echokardiograficzne . 
 
PRACOWNIA PRÓB WYSIŁKOWYCH -  znajduje się w holu przy wejściu głównym na Oddział, po prawej stronie. Próba 
wysiłkowa na bieżni ruchomej. 
 
SALA INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO - znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do Oddziału. 
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (SINK) obejmuje 6 monitorowanych stanowisk. Hospitalizowani są w niej 
najciężej chorzy pacjenci, m.in. z ostrą lub przewlekłą zdekompensowaną niewydolnością serca, groźnymi 
zaburzeniami rytmu serca, zaburzeniami automatyzmu i przewodzenia, niewydolnością oddechową. W SINK 
wykonywane są również zabiegi kardiowersji farmakologicznej i elektrycznej nadkomorowych i komorowych zaburzeń 
rytmu serca. 
 
IZOLATKA - znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego na oddział. Jest to pomieszczenie przeznaczone dla 
osoby chorej zakaźnie lub podejrzanej o chorobę zakaźną 
 
TOALETY - znajdują się po lewej stronie od wejścia na środku korytarza 
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V. Pobyt w oddziale 
 

1. 
Odwiedziny w Oddziale odbywają się: 

• w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 20:00 

• w niedziele oraz w dni świąteczne w godzinach od 8:00 do 20:00. 
 
 

2. 
 U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż dwie osoby jednocześnie. Inne godziny odwiedzin lub większa 
ilość osób odwiedzających tylko za zgodą  Kierownika Oddziału. 

 
3. 

Na sali intensywnego nadzoru: - odwiedziny odbywają się w uzgodnieniu z personelem medycznym, - pacjenta mogą 
odwiedzać jednorazowo maksymalnie dwie osoby, które ściśle muszą stosować się do bieżących zaleceń lekarza lub 
pielęgniarki. 

 
4. 

W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno- epidemiologicznymi, porządkowymi oraz ze względu na stan 
zdrowia pacjentów przebywających na sali, odwiedziny mogą być w różnym zakresie na czas określony ograniczone. 

 
5. 

W szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin i sprawowania dodatkowej opieki nad pacjentem dla osób z objawami infekcji 
oraz innymi chorobami zakaźnymi przenoszonymi drogą kontaktową lub kropelkową. 

 
6. 

Dziecko może odwiedzać chorych tylko w towarzystwie osób dorosłych. Pełną odpowiedzialność za pobyt dziecka 
w Szpitalu ponosi jego opiekun. W Oddziale obowiązuje zakaz odwiedzin dzieci 
  3  do lat 10 na salach chorych. 

7. 
Informacji o stanie zdrowia udziela pacjentowi lub osobie wskazanej przez niego, Kierownik Oddziału lub lekarz 
prowadzący. Nie udziela się informacji przez telefon. 
 

8. 
Rodzina Pacjenta lub inna osoba bliska wskazana przez Pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem 
pielęgniarki Oddziału w procesie pielęgnacji Pacjenta, w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę. Pielęgniarka 
Oddziału przeprowadza edukację rodziny z zakresu pielęgnacji. 

 
9. 

Wszelkie życzenia i uwagi osoby odwiedzające mogą zgłaszać personelowi Szpitala. Skargi i wnioski można wpisywać 
w księgę skarg i wniosków znajdującej się w gabinecie pielęgniarki koordynującej 

 
10. 

 
Posiłki w Zakładzie wydawane są w następujących porach: 

• śniadanie o godz. 8:00 

• obiad o godz. 13:00 

• kolacja o godz. 17:00 
 

11. 
Cisza nocna w oddziale trwa od 22:00 do 6:00. 
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VI. Rozkład dnia w oddziale 
 
 

Godziny Czynności 

05:00 - 07:00 Toaleta pacjentów, podawanie leków, pobieranie krwi 
,ważenie chorych, pomiar temperatury, DZM, bilansu 
płynów oraz rejestrowanie w dokumentacji medycznej 
w/w pomiarów . Przyjęcie dyżuru od zmiany nocnej. 

07:00 - 10:00 
 
 

24 godziny na dobę 

Dowóz pacjentów na badania diagnostyczne do 
poszczególnych pracowni, 
 
Dowóz pacjentów na badania diagnostyczne na cito 

07:30 - 08:00 Pomiar glikemii i wstrzyknięcia insuliny przed posiłkami 

08:00 - 09:00 Śniadanie, podawanie leków doustnych. Pielęgniarki i 
opiekunki medyczne karmią pacjentów niezdolnych do 
samoobsługi 

09:30 - 11:00 Wizyta lekarska 

11:00 - 13:00 Sprawdzanie i realizacja zleceń lekarskich, pobieranie 
kontrolnych badań (Cito), wykonywanie lekarskich 
zabiegów diagnostyczno-leczniczych, pomiar glikemii, 
wstrzyknięcia insuliny, uzupełnianie dokumentacji 
medycznej 

13:00 - 14:00 Obiad, podawanie leków doustnych, karmienie 
pacjentów 

  14:00 - 15:00 Czas wolny dla pacjentów, uzupełnianie dokumentacji 
medycznej 

16:00 - 17:00 Pomiary glikemii, wstrzyknięcia insuliny 

17:00 -18:00 Kolacja, podawanie leków doustnych, karmienie 

17:30 -18:30 Wykonywanie zleceń lekarskich, uzupełnianie 
dokumentacji medycznej 

18:30 -19:00 
 

Pisanie raportów, przyjęcie dyżuru od zmiany dziennej 

19:00 -20:00 Wizyta lekarska. wieczorna 

19:00 -07:00 Dyżur nocny, realizacja zleceń lekarskich i opieka nad 
chorymi, toaleta wieczorna, uzupełnianie dokumentacji 
medycznej 

Uwaga! Podawanie leków dożylnych i wlewów kroplowych. 
wykonywane jest z zgodnie z ustalonymi terminami w 
indywidualnej karcie zleceń. Chorego. Toaleta 
pacjentów wykonywana jest dwa razy na dobę i wg 
potrzeby. U pacjentów obłożnie chorych jest 
wykonywana co dwie godziny zmiana pozycji 
ułożeniowej. Codzienna poranna odprawa obejmuje 
przekazanie dyżuru, ustalanie toku postępowania oraz 
analizę wyników badań pacjentów 
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VII. Obowiązki pacjenta 

 
1) Obowiązkiem pacjenta w czasie pobytu w Szpitalu jest: 

a) przestrzeganie Karty praw i obowiązków pacjenta, 
b) przestrzeganie rozkładu dnia podczas pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym, 
c) przestrzeganie Regulaminu organizacyjnego oraz innych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych 

dotyczących organizacji pracy i porządku w oddziałach szpitalnych, 
d) przestrzeganie zaleceń personelu medycznego związanych z procesem leczenia, 
e) nie zakłócanie swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów, 
f) przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, 
g) szanowanie mienia szpitalnego, 
h) przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń i powierzonego pacjentowi sprzętu, 
i) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
j) przestrzeganie bezwzględnego zakazu wnoszenia na teren Szpitala i spożywania napojów alkoholowych, 
k) przestrzegania bezwzględnego zakazu stosowania środków odurzających na terenie Oddziału, 
l) przestrzegania zakazu palenia tytoniu, nie wychodzenie poza teren Szpitala, chyba, że jest to konieczne ze 

względów leczniczych. 
2) Pacjent odpowiada za wszelkie szkody materialne powstałe z jego winy oraz rzeczy wartościowe, garderobę, 

pieniądze i dokumenty, które nie zostały przekazane do depozytu. 
3) Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających osób. 
4) Za przedmioty wartościowe pozostawione w Oddziale Szpital nie ponosi odpowiedzialności. 

 
VIII. Obowiązki odwiedzających 
 
1) Odwiedzający winni zachować spokój i być uprzejmi wobec Pacjentów, innych odwiedzających i personelu. 
2) W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
3) Osobom odwiedzającym zabrania się: - dostarczania chorym napojów alkoholowych - pozostawiania artykułów 

spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza leczącego - wprowadzania zwierząt, - przynoszenia 
przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym, - siadania 
na łóżkach pacjentów i korzystania z urządzeń sanitarnych przeznaczonych dla pacjentów. 

4) Osoby odwiedzające są zobowiązane do: - pozostawienia w szatni wierzchnich okryć - zachowania ciszy i spokoju w 
czasie pobytu w szpitalu - podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego - poszanowania 
mienia szpitala - zachowania czystości i porządku. 

5) Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich Pacjentów, osoby odwiedzające proszone 
są o opuszczenie pokoju Pacjenta na czas obchodu lub wizyty pielęgniarskiej. 

 
 
IX. Wypis z Oddziału 
 

1. 
Wypisanie ze szpitala następuje: 

1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, 
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 świadczenia może spowodować bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób. 

 
2. 

Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń 
zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na 
miejsce udzielania świadczeń sąd opiekuńczy. O odmowie wypisania i jej przyczynach niezwłocznie zawiadamia się sąd 
opiekuńczy. 

3. 
Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu lub osoba, na której w stosunku do pacjenta 
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ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od terminu określonego przez 
zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa na wniosek kierownika oddziału lub lekarza przez niego upoważnionego, 
niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa. 

4. 
W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, kierownik 
oddziału lub lekarz dyżuru zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, 
lub przedstawiciela ustawowego. 

5. 
Obowiązki Oddziału w razie  zgonu pacjenta określa Zarządzenie  Prezesa PCZ w Opolu Lubelskim w sprawie 
wprowadzenia „Procedury postępowania ze zwłokami„ 
 
 
 
 
 
Opole Lubelskie, dnia 19 października 2018 rok 

 
 
 
 
 

 

 


