
 

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY 

ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO 

 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI 

W NOWYM TOMYŚLU 

 

 

§ 1 

Przed przyjęciem w oddział chory zgłasza się do Izby Przyjęć 

 

§ 2 

1. Pacjent otrzymuje świadczenia zdrowotne zgodnie ze swymi potrzebami zdrowotnymi, 

uprawnieniami, możliwościami diagnostyczno-terapeutycznymi szpitala oraz aktualnym stanem 

wiedzy. 

2. W oddziale diagnozowani i leczeni są chorzy zgodnie z procedurami NFZ, które są przewidziane 

dla oddziałów chirurgii ogólnej. 

3. Pacjenci ze schorzeniami, które nie są objęte procedurami NFZ, mogą być leczeni tylko za zgodą 

dyrekcji szpitala i NFZ. 

4. Na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie szczegółowych warunków udzielania 

świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne lekarze oddziału pełnią dyżury nocne, 

łączone z oddziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

5. W celu zapewnienia sprawności funkcjonowania Zakładu pod względem leczniczym lekarze 

oddziału konsultują pacjentów leczonych na innych oddziałach. W godzinach przedpołudniowych 

konsultuje Ordynator lub jego zastępca. W trakcie dyżuru w nagłych przypadkach lekarz dyżurny.  

 

§ 3 

1. Oddziałem kieruje ordynator, który podlega dyrektorowi SP ZOZ i jego zastępcy. 

2. Personel oddziału podlega bezpośrednio ordynatorowi. 

3. Pielęgniarka oddziałowa podlega bezpośrednio ordynatorowi oddziału i pielęgniarce naczelnej; 

kieruje i nadzoruje pracami średniego i niższego personelu medycznego. 

4. Opieka lekarska sprawowana jest całodobowo zgodnie z rozkładem dyżurów zatwierdzonych 

przez z-cę Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej    

5. Opieka pielęgniarska sprawowana jest całodobowo, zgodnie z rozkładem 12-o godzinnego czasu 

pracy 

6. Czynności i zadania personelu zatrudnionego w oddziale chirurgicznym określają indywidualne 

zakresy czynności dostosowane do zajmowanego stanowiska. 

7. Stanowiska pracy w oddziale; 

 ordynator, 

 zastępca ordynatora, 

 lekarze asystenci, 

 pielęgniarka oddziałowa, 

 pielęgniarki odcinkowe, 

 magister rehabilitacji, 

 sekretarka, 

 salowa gospodarcza, 

 salowe odcinkowe.      

8. Świadczenia zdrowotne w oddziale chirurgicznym udzielane są wyłącznie przez osoby do tego 

uprawnione, 

 

§ 4 



Podczas pobytu w szpitalu pacjent ma prawo do opieki ze strony bliskiej osoby w czasie ustalonym z 

ordynatorem oddziału. 

§ 5 

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii i 

umożliwienia mu uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych w szpitalu. 

 

§ 6 

Pacjent może posiadać własną bieliznę osobistą, szlafrok, ręczniki oraz inne przedmioty osobiste. 

 

§ 7 

Pacjent powinien przestrzegać proponowanego porządku dnia, na bieżąco stosować się do zaleceń 

personelu medycznego: 

 

6
00

 – 8
30

  zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyczne, porządkowe,  

8
00

 – 8
30

  śniadanie; 

8
30

 – 12
30

  obchody i konsultacje lekarskie, zabiegi diagnostyczne i lecznicze; 

12
00

 – 13
30

  obiad; 

13
30

 – 15
30

  czas do dyspozycji pacjentów; 

8
00

 – 22
00  

odwiedziny chorych,  

15
30

 – 16
00

  podwieczorek 

15
30

 – 17
00

  zabiegi lecznicze, pielęgnacyjne i porządkowe,  

17
00

 – 18
00

  kolacja; 

18
00

– 19
00

  czas do dyspozycji pacjentów 

19
00

 – 20
00

  obchód wieczorny przez pielęgniarkę i lekarza; 

20
00

– 22
0  

czas do dyspozycji pacjentów 

22
00

– 6
00

  cisza nocna. 

 

§ 8 

Oglądanie programu TV po godzinie 22
00

 może nastąpić za zgodą dyżurnego lekarza lub pielęgniarki 

oraz pozostałych pacjentów znajdujących się w tym pokoju. 

 

§ 9 

Pacjenci powinni wzajemnie szanować swoją godność, intymność, przekonania i zasady moralne. 

 

§ 10 

1. Odwiedziny chorych odbywają się w godzinach 08.00 – 22.00  

2. Odwiedzanie ciężko chorych jest dozwolone jedynie za zgodą lekarza leczącego lub lekarza 

dyżurnego. 

3. Chorych mogą odwiedzać osoby pełnoletnie. 

a. odwiedziny osób najbliższych przez dzieci do 7 roku życia tylko za zgodą lekarza 

oddziału 

4. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych, jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej. 

5. Nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną albo osobom znajdującym się 

w stanie nietrzeźwym. 

6. Jednego chorego mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby. 

7. W czasie wizyt lekarskich lub zabiegów pielęgniarskich odwiedzający muszą opuścić salę 

chorych 

8. Odwiedzający proszeni są o maksymalne ograniczenie czasu wizyt pacjentów gdyż ciągłe 

przebywanie na salach chorych jest krępujące pacjentów meczące dla innych pacjentów 

9. Zabrania się odwiedzającym wchodzenia do łazienek dla chorych i personelu 

10. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana: 

 zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Regulaminem Porządkowym Szpitala 

 podporządkować się poleceniom personelu Szpitala. 

11. Osobom odwiedzającym chorych zabrania się: 



 dostarczania choremu alkoholu, oraz artykułów, które zostały zabronione przez 

lekarza, 

 palenia tytoniu, 

 wprowadzania zwierząt, 

 prowadzenia głośnych rozmów, 

 siadania na łóżkach. 

12. Osoby odwiedzające chorych, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu albo 

wskazówek personelu szpitala, podlegają wydaleniu poza obręb szpitala. 

 

§ 11 

1. Pacjent ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach 

diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo 

zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

2. Informacji na temat stanu zdrowia pacjenta udzielane są osobiście tylko najbliższej rodzinie chyba, 

że pacjent zadeklaruje inaczej 

3. Informacji udziela ordynator oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny do godziny 19
00

 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych ma zastosowanie Regulamin Porządkowy Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają Regulaminu Porządkowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu 

 

 


