
Regulamin Organizacyjny                                                                                                            
Oddziału Kardiologii Dziecięcej 

 
§ 1 

 
Oddział Kardiologii Dziecięcej wchodzi w skład pionu lecznictwa opieka nad matką i 

dzieckiem oraz szpitala ogólnego. Swoją działalność prowadzi na podstawie 

następujących przepisów prawa: 

 Ustawy o działalności leczniczej; 

 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty; 

 Ustawy o zawodach pielęgniarki położnej; 

 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

 Kodeksie Etyki Lekarskiej; 

 Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej; 

 aktów wykonawczych do w/w ustaw; 

 Statutu, Regulaminów, Instrukcji, Procedur i Zarządzeń obowiązujących w SPS 

ZOZ „Zdroje”.  

 

§ 2 

1. Oddział całodobowo udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa 

stacjonarnego. Do zadań Oddziału należy diagnostyka, leczenie oraz opieka 

lekarska i pielęgniarska, stosownie do objawów chorobowych, zgodnie z aktualną 

wiedzą i obowiązującymi przepisami. 

2. Na czele oddziału stoi lekarz kierujący oddziałem - ordynator, który podlega z-cy 

dyrektora ds. lecznictwa opieka nad matką i dzieckiem oraz szpitala ogólnego. 

W razie nieobecności lekarza kierującego oddziałem zastępuje go zastępca bądź 

wyznaczony inny lekarz. 

Lekarz Kierujący Oddziałem – lek. Agnieszka Szpiek 

z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem – dr n. med. Dorota Olczak 

3. Poza godzinami pracy oraz w dni świąteczne i wolne od pracy osobą bezpośrednio 

odpowiedzialną za oddział jest lekarz dyżurny.  

4. Lekarz kierujący oddziałem jest bezpośrednim przełożonym zespołu lekarzy. W 

zakresie wykonywania czynności diagnostycznych, leczniczych i innych o 

charakterze medycznym podlega mu pielęgniarka oddziałowa. 

5. Pielęgniarka oddziałowa kieruje personelem pielęgniarskim. W razie nieobecności 

zastępuje ją wyznaczona pielęgniarka. 

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr piel. Teresa Cybulska 



6. W skład oddziału wchodzą: 

 Pracownia echokardiografii 

 Pracownia elektrokardiografii i holterów 

 Pracownia prób wysiłkowych i prób pionizacyjnych 

 Poradnia kardiologiczna 

 

§ 3 

Pacjent ma prawo do: 

1. świadczeń medycznych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy 

medycznej; 

2. pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat – do uzyskania przystępnej 

informacji o stanie zdrowia, proponowanych czynnościach diagnostycznych i 

leczniczych; 

3. pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat – do wyrażenia zgody lub 

sprzeciwu na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń 

zdrowotnych przez lekarza; 

4. poszanowania  jego intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń 

zdrowotnych; 

5. zachowania przez personel medyczny tajemnicy informacji z nim związanych; 

6. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską; 

7. informacji o prawach pacjenta określonych w Ustawie o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta; 

8. kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w 

granicach wyznaczonych regulaminem Oddziału oraz do odmowy w/w kontaktu; 

9. opieki duszpasterskiej – istnieje możliwość uczestnictwa (w zależności od stanu 

zdrowia pacjenta)      w obrzędach religijnych  na terenie oddziału i w Sali Kultu. 

Adresy kościołów i związków wyznaniowych, w których pacjenci mogą uzyskać 

wsparcie duchowe są dostępne na tablicy informacyjnej oraz w dyżurce 

pielęgniarek; 

10. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie – możliwość oddania rzeczy 

wartościowych lub  pieniędzy istnieje przy przyjęciu do szpitala  oraz w trakcie 

pobytu w oddziale. Chęć pobrania depozytu należy zgłosić personelowi 

pielęgniarskiemu  od poniedziałku do piątku do godz. 14.00. W pozostałe dni oraz 

w  święta nie ma możliwości wydania depozytu. Rzeczy wartościowe, jak np. 

biżuteria, pieniądze, dokumenty, itp. są przechowywane w depozycie 

wartościowym szpitala. Pacjent, który zdecyduje się odebrać rzeczy z depozytu 

wartościowego w trakcie hospitalizacji pobiera je na własną odpowiedzialność; 



11. dostępu do dokumentacji medycznej - zgodnie z procedurą wewnętrzną SPSZOZ 

„Zdroje” udostępnienia dokumentacji medycznej; 

12. składania skarg i wniosków oraz uzyskania na nie odpowiedzi; 

13. umierania w spokoju i godności. 

 

§ 4 

Rodzice pacjenta (dziecka) lub opiekunowie prawni mają prawo do: 

1. uzyskania przystępnej informacji od lekarza o celu przyjęcia do szpitala, stanie 

zdrowia dziecka, proponowanych czynnościach diagnostycznych i leczniczych; 

2. zastrzeżenia  udzielania informacji o stanie zdrowia dziecka innym wskazanym 

osobom; 

3. wyrażenia zgody lub odmowy jej udzielenia na określone świadczenia  - po 

uzyskaniu odpowiedniej informacji, chyba, że na mocy odrębnych przepisów 

możliwe jest stosowanie odpowiednich świadczeń bez wyrażenia zgody pacjenta 

lub jego opiekuna prawnego; 

4. dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z procedurą wewnętrzną SPSZOZ 

„Zdroje” udostępnienia dokumentacji medycznej; 

5. sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, z tym, że rodzic/opiekun ponosi 

koszt realizacji tego prawa, jeżeli skutkuje to kosztami dla podmiotu udzielającego 

świadczenie;  

6. składania skarg i wniosków oraz uzyskania na nie odpowiedzi. 

Przy przyjęciu do Oddziału rodzice lub opiekunowie prawni pacjenta powinni złożyć 

podpis wyrażający zgodę na jego pobyt w Oddziale, przedstawić dokumenty określające 

tożsamość oraz potwierdzające fakt ubezpieczenia zdrowotnego. Za rzeczy pozostawione 

w oddziale, jak: ubranie, bielizna obuwie i  inne przedmioty (np. laptop, komórka, itp.) 

personel nie ponosi odpowiedzialności.  

 

§ 5 

1. Program terapeutyczno-leczniczy w stosunku do pacjenta ustala lekarz leczący. 

Lekarze ustalają: 

  postępowanie diagnostyczne; 

  postępowanie lecznicze; 

 postępowanie rehabilitacyjne; 

  sposób odżywiania; 

  zakres opieki jaką może świadczyć rodzina bądź bliscy pacjenta; 

 pomieszczenia, w których pacjenci mogą przebywać i ograniczenia w przebywaniu  

poza tymi pomieszczeniami. 



2. W Oddziale mają zastosowanie przepisy uzależniające postępowanie lecznicze od 

wyrażenia zgody rodziców pacjenta, względnie jego przedstawiciela ustawowego.  

3. Wszystkie czynności związane z leczeniem pacjenta mają pierwszeństwo przed 

inną aktywnością pacjentów. 

4. Wizyta lekarska odbywa się rano i wieczorem wg planu oddziału. 

5. W czasie wizyty należy być w swojej sali przy łóżku i zgłaszać swoje ewentualne 

problemy lekarzowi.  

6. Pacjent jest obowiązany do poddawania się niezbędnym badaniom lekarskim oraz 

czynnościom z zakresu terapii. Należy aktywnie współpracować z personelem 

oddziału oraz stosować się do zaleceń związanych z procesem leczenia i 

pielęgnowania. 

7. Rodzice/opiekunowie pacjenta celem uzyskania niezbędnych informacji i 

wyjaśnień dotyczących postępowania diagnostyczno – leczniczego, powinni 

zwracać się do lekarza leczącego, a w razie wątpliwości lekarza kierującego 

oddziałem. Informacji udziela się osobiście lub wyjątkowo telefonicznie pod 

numerem telefonu właściwym dla lekarza prowadzącego, ewentualnie pod 

numerem 91 880 6576 (gabinet lekarski) 13:00- 14:00. 

 

§ 6 

W czasie pobytu w oddziale należy: 

 Stosować się do zaleceń lekarzy, pielęgniarek w zakresie stosowanej diagnostyki i 

terapii; 

 Zwracać się do pielęgniarek i lekarzy w razie wystąpienia dolegliwości, w 

sytuacjach niejasnych, niezrozumiałych lub budzących niepokój; 

 Powiadomić pielęgniarkę lub lekarza o niepokojących objawach dostrzeżonych u 

innych osób przebywających w oddziale; 

 Nosić opaskę ze znakiem identyfikacyjnym, w którą pacjent jest zaopatrywany przy 

przyjęciu do Oddziału, po ustaleniu tożsamości; 

 Zachowywać się kulturalnie, nie zakłócać spokoju innym; 

 Szanować wyposażenie oddziału i dbać o czystość otoczenia; 

 Przestrzegać ciszy nocnej (22.00 – 6.00); 

 Posiadać własne przybory toaletowe (mydło, szampon, pasta i szczoteczka do 

zębów itp.) oraz kapcie;  

 Dbać o utrzymanie higieny osobistej, o czystość i estetykę swojego wyglądu, łóżka i 

osobistych rzeczy; 

 Wszystkie leki własne pacjenta przekazać lekarzowi lub pielęgniarce do dyżurki i 

nie przyjmować bez zlecenia lekarza z Oddziału; 



 W czasie posiłków przebywać w wyznaczonych do przyjmowania posiłków 

pomieszczeniach, a w czasie nocnym w salach chorych; 

 Żywność łatwo psującą się przechowywać w lodówce, w kuchence oddziałowej, 

skąd można codziennie otrzymać jej odpowiednią ilość; Spożywanie produktów 

innych niż szpitalne jest dopuszczalne jedynie za zgodą lekarza lub 

pielęgniarki; 

 Dzieci i młodzież w wieku szkolnym mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach 

szkolnych; 

 Korzystać ze świetlicy Oddziału; 

 W ciągu dnia pacjenci mogą nosić swoją bieliznę osobistą i odzież dzienną; 

 Przestrzegać zapisów regulaminu Oddziału; 

 W wypadkach awaryjnych stosować się do wydanych aktualnie Zarządzeń. 

 

§ 7 

Ze względu na dobro i bezpieczeństwo chorym nie wolno: 

 Posiadać i przyjmować jakichkolwiek leków lub poddawać się jakimkolwiek 

zabiegom bez zgody lekarza i pielęgniarki dyżurnej; 

 Opuszczać samowolnie teren Oddziału (bez zgody lekarza lub pielęgniarki); 

 Samowolnie korzystać z aparatów i urządzeń medycznych; 

 Zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki; 

 Kłaść się lub siadać na łóżkach innych chorych, zsuwać (łączyć) łóżek, ani też 

kłaść się na swoim łóżku w obuwiu; 

 Suszyć ubrań oraz przechowywać żywności na parapetach i grzejnikach; 

 Zakłócać ciszy nocnej, zachowywać się zbyt hałaśliwie; 

 Zwracać się do personelu medycznego w sposób nieuprzejmy i agresywny; 

 Wnosić i spożywać alkohol, środki odurzające oraz palić papierosy; 

 Uprawiać gry hazardowe; 

 Handlować na terenie szpitala przez pacjentów i osoby odwiedzające; 

 Wprowadzać do budynków szpitala zwierząt (poza celami terapeutycznymi); 

 

§ 8 

Posiłki: 

1. Śniadanie        w godz.   08:00 – 08:30 

2. II śniadanie     o godz.    10:30 – 11:30 

3. Obiad              w godz.   13:00 – 13:30 

4. Podwieczorek   w godz.   15:00 – 15:30 

5. Kolacja            w godz.   17:00 – 17:30 



 

§ 9 

Odwiedziny: 

 Odwiedziny powinny odbywać się w czasie dogodnym dla pacjenta i nie powinny 

kolidować z procesem leczenia; 

 Odwiedzać pacjentów można codziennie w godzinach 15:00 – 18:00. W innym 

czasie - jedynie za zezwoleniem lekarza leczącego lub pielęgniarki dyżurnej lub 

lekarza dyżurnego (nie dotyczy rodzica/opiekuna, który może być od godziny 8.00 

do godz. 20:00); 

 Jednego pacjenta na sali chorych może odwiedzić tylko jedna osoba, wyjątkowo – 

po uzyskaniu zgody pielęgniarki więcej osób, przez krótki okres czasu; (nie dotyczy 

rodziców/opiekunów); 

 Pomieszczeniami przeznaczonymi do odwiedzin pacjentów są pokoje dziennego 

pobytu (świetlica) oraz wyznaczone miejsca znajdujące się w poszczególnych 

oddziałach.  

  W przypadku  ciężko chorych pacjentów lub w sytuacji pogorszenia się stanu 

zdrowia pacjenta odwiedziny mogą odbywać się w sali chorych za zgodą lekarza 

dyżurnego/pielęgniarki dyżurnej. 

 W trosce o bezpieczeństwo nie zaleca się odwiedzin dzieciom poniżej 12 roku życia; 

 Dzieci w wieku do lat 16 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby 

dorosłej i na jej odpowiedzialność; 

 Jeżeli dziecko jest już na tyle duże, że potrafi wyrazić swoją wolę w sposób 

świadomy i chciałoby wyjść na spacer ze swoimi rodzicami, dziadkami (lub innymi 

znanymi mu pełnoletnimi osobami), a względy medyczne temu się nie 

przeciwstawiają można uzyskać zgodę na spacer po terenie szpitala (30 – 60 

minut) u pielęgniarki dyżurnej/lekarza dyżurnego. W przypadku dzieci mniejszych 

(poniżej 7 roku życia) rodzice/opiekunowie prawni w chwili przyjęcia dziecka do 

szpitala (lub w trakcie hospitalizacji dziecka) winni pisemnie w historii choroby 

upoważnić osoby, z którymi ich dziecko może opuszczać budynek oddziału w celu 

odbycia spaceru. Zezwalając dziecku na opuszczenie budynku z dziadkami lub 

innymi znanymi dziecku osobami udzielający takiej zgody powinien uzyskać dane 

osobowe (z dokumentu tożsamości) osoby, z którą dziecko udaje się na spacer i 

odnotować to w dokumentacji medycznej, uwzględniając w zapisie czas wyjścia i 

powrotu na oddział. 

 Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom z objawami infekcji wirusowej, 

dotkniętych chorobą zakaźną, będących w stanie po spożyciu alkoholu lub pod 

wpływem środków odurzających; 



 Pacjenci i osoby odwiedzające zobowiązani są do przestrzegania ogólnych 

przepisów o bezpieczeństwie i zagrożeniu pożarowym; 

 Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie całej placówki; 

 Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom i 

wskazówkom personelu medycznego;  

 Ze względów epidemiologicznych Oddział może wprowadzić okresowy zakaz 

odwiedzin; 

 Personel medyczny może przerwać odwiedziny u pacjenta ze względu na 

nieprzestrzeganie przepisów przez osobę odwiedzającą. 

 

§ 10 

Pobyt hotelowy: 

1. W naszym Oddziale możliwy jest (zależnie od ilości wolnych miejsc) pobyt 

rodzica/opiekuna z dzieckiem.  

2. Pierwszeństwo mają matki karmiące piersią oraz rodzic/opiekun dziecka 

niepełnosprawnego oraz dziecka do lat 10. 

3. Z dzieckiem hospitalizowanym w oddziale całodobowo może przebywać tylko jedna 

osoba, bezwzględnie zdrowa osoba – matka, ojciec, prawny opiekun lub inna osoba 

z najbliższej rodziny. 

4. Dwie osoby równocześnie (rodzice dziecka) mogą odwiedzić dziecko tylko za zgodą 

lekarza dyżurnego (poza salą chorych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko 

przebywa w sali jednoosobowej). 

5. Ze względów epidemiologicznych należy ograniczyć kontakt chorego dziecka z 

innymi dziećmi. Rodzic/opiekun wraz z chorym dzieckiem powinien przebywać w 

swojej sali  lub w miejscach do tego przeznaczonych (świetlica). 

6. Wszelkie wątpliwości oraz niepokojące objawy zauważone u dziecka należy 

zgłaszać pielęgniarce. 

7. Podstawową pielęgnacją dziecka zajmuje się rodzic/opiekun sprawujący 

całodobową opiekę nad chorym. 

8. Towarzyszenie dziecku przy transporcie na zlecone badanie.  

9. Bezwzględne zastosowanie się do zaleceń lekarza dyżurnego i pielęgniarki dyżurnej 

oraz do przestrzegania Regulaminu Szpitala i wewnętrznych procedur Szpitala (z 

zachowaniem ciszy nocnej). 

10. By zapewnić choremu bezpieczeństwo i ciągłość opieki o każdorazowym 

opuszczeniu sali, w której przebywa podopieczny należy poinformować 

pielęgniarkę dyżurną. 

11. Na dyżurze nocnym (od godz. 19:00 do 07:30) ze względu na porządek dnia osoby 



sprawujące całodobową opiekę nad dzieckiem nie mogą opuszczać oddziału 

(przypominamy, że na terenie szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia 

papierosów). 

12. Podawanie leków przez rodzica/opiekuna możliwe jest po uzgodnieniu i pod 

kontrolą pielęgniarki. 

13. Rodzic/opiekun obowiązany jest do współpracy z personelem Oddziału. 

14. Obowiązuje zakaz spania w łóżku chorego dziecka, zsuwania (łączenia) łóżek – 

oddział dysponuje łóżkami z barierkami, żywienia chorych dzieci dodatkowo - bez 

zgody i wiedzy personelu medycznego (bezwzględny zakaz przynoszenia dzieciom 

fast foodów, pozostawiania owoców pestkowych, orzeszków, tik-taków itp.) 

15. W salach chorych nie wolno używać grzałek, czajników elektrycznych. 

16. Posiłki należy przechowywać i spożywać w miejscach do tego przeznaczonych. 

17. Rodzic/opiekun oraz dziecko mogą korzystać z prywatnej bielizny, ubrania i 

środków higieny osobistej. Nie wolno prać rzeczy w Oddziale. 

18. Należy szanować wyposażenie Oddziału. 

19. Należy zachowywać się kulturalnie. 

20. Wysokość opłaty za pobyt hotelowy reguluje aktualne Zarządzenie Dyrektora SPS 

ZOZ „Zdroje”. 

 

§ 11 

Wypis pacjenta: 

1. Po zakończonym leczeniu - pacjent (bądź jego rodzic/przedstawiciel ustawowy) 

otrzymuje kartę informacyjną leczenia (odbiór w pokoju lekarskim od godz. 13:00). 

2. Pacjent, bądź jego rodzic/przedstawiciel ustawowy, mają prawo żądać wypisu z 

Oddziału. Wypis taki jest możliwy o ile nie zagraża życiu pacjenta. 

 

§ 12 

Wszelkie uwagi dotyczące pracy personelu i funkcjonowania Oddziału można zgłaszać do 

Lekarza kierującego oddziałem lub Pielęgniarki Oddziałowej. 

 

 


