Gniezno, 26.01.2018
REGULAMIN
ODDZIAŁU LECZENIA UDARÓW
1.
Oddział Leczenia Udarów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
„Dziekanka” w Gnieźnie jest samodzielnym oddziałem.
2.
Oddziałem kieruje ordynator, który odpowiada za całokształt procesu leczniczego, organizację i
funkcjonowanie oddziału.
3.
W skład Oddziału wchodzą pomieszczenia:
• sale intensywnego nadzoru
• sale chorych
• sala fizjoterapii i kinezyterapii
• pokój badań i zabiegów diagnostyczno-leczniczych
• pokój ordynatora
• pokój lekarski
• pokój pielęgniarski
• węzły sanitarne dla chorych
• i inne pomieszczenia niezbędne dla rehabilitacji chorych.
4.
Personel Oddziału:
• lekarze
• pielęgniarski
• fizjoterapeuci
• logopedzi
• psycholog
• salowi
5.
Rozkład pracy dla lekarzy na Oddziale ustala ordynator w porozumieniu
z z-cą dyrektora ds. lecznictwa, dla pielęgniarek i salowych. Pielęgniarz oddziałowy w
porozumieniu z z-cą dyrektora ds. pielęgniarstwa.
6.
Personel pracuje w systemie jednozmianowym w godz. od 7:00-14:35, oraz zapewnia opiekę
lekarską w pozostałym czasie w ramach dyżuru lekarskiego.
Personel pielęgniarski zatrudniony przy obsłudze chorych jest zatrudniony w systemie
2-zmianowym.
7.
W poszczególnych salach mogą przebywać osoby różnej płci.

8.
Chorzy mają możność pozostawienia w depozycie oddziałowym odzieży, a w depozycie szpitalnym
pieniędzy i papiery wartościowe.
9.
Na oddziale obowiązuje obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
10.
Odwiedziny chorych na salach intensywnego nadzoru odbywają się za zgodą lekarza.
Na pozostałych salach odwiedziny chorych nie mogą kolidować z pracą oddziału.
11.
Cisza nocna obowiązuje obowiązuje od 22 do 6.
12.
Na oddziale znajduje się do wglądu pacjentów:
• Karta Praw Pacjenta
• Regulamin Oddziału
13.
Informacji o stanie pacjenta – pacjentowi lub rodzinie udziela ordynator od poniedziałku do piątku
w godz. 10:00 do 11:00.
W przypadkach nagłych lekarz dyżurny.
Nie udziela się informacji o stanie chorego przez telefon.
14.
Chorzy Oddziału Leczenia Udarów mają zapewnioną pełną całodobową opiekę lekarską i
pielęgniarską oraz dostęp do wymaganych badań i zabiegów leczniczych.
15.
Chorzy kierowani na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze poza oddziałem, w zależności od
stanu zdrowia są przeprowadzani, przewożeni lub przenoszeni przez personel.
16.
Dyrektor Szpitala może wyrazić zgodę na pełnienie przez pielęgniarkę prywatnego dyżuru przy
chorym.
17.
W sprawach nienormowanych zastosowanie ma Regulamin Porządkowy Szpitala, przepisy ustawy
z dnia 15.04.2011r. O działalności leczniczej i przepisy wykonawcze.

Zatwierdzam

