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Szanowni Państwo 
 

Przedkładamy Państwu „Regulamin Oddziału Radioterapii”, którego przestrzeganie zapewnia 
prawidłowe funkcjonowanie Oddziału. Regulamin oparty jest na obowiązujących w ochronie zdrowia 
przepisach prawa. Jest zbiorem uprawnień pacjenta i jego opiekunów. W Regulaminie wymienione                       
są również informacje o obowiązkach. 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z „Regulaminem Oddziału Radioterapii”                                 
i jego przestrzeganiem, za co z góry dziękujemy. 

 

REGULAMIN ODDZIAŁU RADIOTERAPII 
 

I. Charakterystyka Oddziału 

1. Oddział liczy 50 łóżek rozmieszczonych na dwóch piętrach Oddziału. Na każdym piętrze znajduje się 

Punkt Pielęgniarski. 

2. Dysponuje pokojami dwu i  trzyosobowymi, z których każdy wyposażony jest w łazienkę. 

3. W pokojach zainstalowany jest system przywołań lekarskich i pielęgniarskich. 

4. W oddziale znajduje się pokój wyposażony w stanowisko intensywnej terapii, a także Izolatka oraz 

Pokój zabiegowy. 

5. Oddział dysponuje dwoma pokojami gościnnymi, oddanymi do dyspozycji pacjentów i gości. 

6. Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. 

 

II. Kierowanie Oddziałem  

1. Pracą całego zespołu zatrudnionego w Oddziale kieruje Ordynator Oddziału Radioterapii,                          

który jest bezpośrednim przełożonym personelu medycznego w Oddziale. 

2. Pracą pielęgniarek w Oddziale kieruje Pielęgniarka Koordynująca. 

3. Za wykonanie czynności wynikających z zakresu obowiązków i przewidzianych regulaminowo  

odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w Oddziale. 

 

III. Organizacja pracy w Oddziale 

1. Opieka lekarska sprawowana jest całodobowo. 

2. Czas podstawowej ordynacji lekarskiej trwa od 8.00 – 15.00.  

3. Dyżur medyczny trwa w dni powszednie od 15:00 – 8:00 oraz w niedzielę, dni świąteczne i wolne              

od pracy w godzinach od 8.00 – 8.00.  

4. Opiekę lekarską w Oddziale podczas dyżuru sprawuje lekarz dyżurny. 

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

pracy, od godziny 7.00 – 19.00. 

 

IV. Przyjęcie Pacjenta na Oddział 

1. Przyjęcie Pacjenta odbywa się poprzez Izbę Przyjęć. 

2. Pacjent przy przyjęciu na Oddział zostaje zapoznany z topografią Oddziału oraz Zakładu 

Radioterapii, a także z Regulaminem Oddziału, co potwierdza własnoręcznym podpisem. 

3. Każdy Pacjent przy przyjęciu na Oddział powinien mieć ze sobą: 

 Dokument potwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL; 
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 Dokumentację medyczną dotyczącą historii choroby; 

 Leki przyjmowane stale w oryginalnych opakowaniach wraz z zaleceniem sposobu                            

ich przyjmowania; 

 Przybory toaletowe, piżamę, kapcie. 

4. Personel Oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Pacjentów                     

oraz osoby odwiedzające na salach i korytarzach Oddziału. 

 

V. Pobyt Pacjenta na Oddziale – Prawa i obowiązki 

1. Informacji o stanie zdrowia udzielają Pacjentowi lub osobie przez niego wskazanej wyłącznie 

lekarze. Pacjent ma prawo wyrazić zgodę na udzielenie konkretnych świadczeń zdrowotnych lub ich 

odmowy, a także ma prawo do intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń 

zdrowotnych i pobytu na Oddziale. 

2. Przyjmowanie leków innych niż zalecone przez lekarza powinno być obowiązkowo skonsultowane  

z lekarzem prowadzącym. 

3. Pacjent ma obowiązek stosowania się do wszystkich zaleceń lekarzy oraz pielęgniarek.  

4. W dni powszednie w godz. 8:00 – 14:00 oraz 19:00 – 21:00 (w soboty, niedzielę i święta  

8:00 – 10:00) odbywają się obchody lekarskie, dokonywane są zabiegi pielęgniarskie. W tym czasie 

pacjent powinien przebywać w przeznaczonej dla niego sali.  

5. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną 

osobę wskazaną przez siebie po uzyskaniu zgody Ordynatora Oddziału. 

6. Pacjent w trakcie pobytu ma prawo do opieki duszpasterskiej. 

7. Pacjent przebywający na Oddziale nie może samodzielnie opuszczać terenu Centrum Radioterapii. 

8. Pacjent ma obowiązek utrzymywać porządek w miejscu pobytu, przestrzegać zasad higieny 

osobistej, a także odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych Pacjentów oraz personelu. 

9. Pacjent przebywający na Oddziale jest zobowiązany do przestrzegania zakazu: 

 Spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających; 

 Uprawiania gier hazardowych; 

 Przywłaszczania sobie cudzego mienia; 

 Przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych; 

 Manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach i instalacji; 

 Posługiwania się telefonami komórkowymi w sposób naruszający prawa innych pacjentów                            

i personelu szpitala (nagrywanie dźwięku i obrazu); 

 Używania własnego sprzętu elektrycznego poza komputerem oraz telefonem komórkowym. 

 

VI. Regulamin odwiedzin pacjentów: 

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach 12°°- 22°°.  

2. Kontakt z osobami z zewnątrz, poza ustalonymi godzinami odwiedzin, może odbywać się za zgodą 

ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego. 

3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22° - 6°°.  
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4. Odwiedziny chorych odbywają się na salach chorych lub w przypadku Pacjentów poruszających  

się samodzielnie – w miejscach do tego przystosowanych: pokojach gościnnych znajdujących się                  

na każdym piętrze Oddziału oraz na tzw. „świetliku”, czyli poczekalni przy gabinetach lekarskich             

(w godzinach pracy Zakładu Radioterapii), gdzie Pacjent oraz osoby odwiedzające mają możliwość 

skorzystania z ciepłych oraz zimnych napojów. 

5. Przebywanie w salach chorych osób odwiedzających nie może naruszać prawa do poszanowania 

intymności innych pacjentów. 

6. Zakazuje się przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza; 

7. Zakazuje się odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 

odurzających. 

8. Wizyty odwiedzających mogą być ograniczone lub wstrzymane ze względu na sytuację 

epidemiologiczną, izolację Pacjenta lub w przypadku Pacjenta z obniżoną odpornością. 

9. Zasady sprawowania opieki nad pacjentem przez osoby bliskie/ rodzinę: 

 Za zgodą Ordynatora osoby bliskie / rodzina mogą sprawować dodatkową opiekę nad 

pacjentem przez całą dobę; 

 Pacjent wyraża zgodę na opiekę sprawowaną przez wskazaną osobę; 

 Na obecność opiekuna na Sali muszą wyrazić zgodę pozostali pacjenci tej Sali; 

 U pacjenta może przebywać tylko jeden opiekun; 

 Należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom i wskazówkom pracowników Oddziału; 

 Bez konsultacji z pielęgniarką / położną nie wolno samodzielnie podawać pacjentowi żadnych 

produktów spożywczych i leków; 

 Należy ubrać odzież ochronną, jeżeli zachodzi taka potrzeba; 

 Opuścić salę chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich oraz pielęgniarskich; 

 Należy zachować ciszę i spokój; 

 Dbać o poszanowanie godności osobistej podopiecznego i pozostałych pacjentów; 

 Nie przeszkadzać innym chorym – w tym ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych  

w pobliżu aparatury medycznej; 

 Nie wolno oddalać się z pacjentem poza oddział bez wiedzy personelu medycznego; 

 Nie wolno siadać na łóżkach szpitalnych; 

 Opiekuna obowiązuje zakaz manipulowania aparatura medyczną, urządzeniami, instalacjami 

elektrycznymi, wentylacyjnymi itp.; 

 Opiekun zobowiązany jest szanować własność szpitala oraz utrzymywać czystość osobistą                 

i najbliższego otoczenia. 
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VII. Rozkład dnia w Oddziale 

Godziny Przykładowy plan dnia 

6:00 – 7:30 Zabiegi higieniczne, pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych, mierzenie 

parametrów, podawanie leków, sprzątanie sal Pacjentów. 

7:30 – 9:00 Śniadanie;  zabiegi higieniczne, wykonywanie zleceń lekarskich. 

Poniedziałek oraz czwartek – godz. 8:15 – obchód Ordynatorski. 

9:00 – 14:00 Naświetlania Pacjentów. 

Obiad – godz. 12:30. 

Wizyty oraz zlecenia lekarskie, konsultacje, podawanie leków oraz inne czynności 

związane z działalnością Oddziału. 

17:30 Kolacja. 

19:00 – 20:00 Obchód wieczorny lekarza dyżurnego; wykonywanie zleceń lekarskich. 

22:00 – 6:00 Cisza nocna. 

 

VIII. Wypis z Oddziału 

1. Wypis Pacjenta odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu medycznego  

tzn. od 7:00 – 15:00. W wyjątkowych sytuacjach wypis z Oddziału może nastąpić w innych dniach  

i godzinach. 

2. Wypis pacjenta następuje: 

 Po zakończeniu procesu leczenia; 

 Na wyraźne żądanie Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego; 

 W przypadku, gdy Pacjent przebywający na Oddziale rażąco narusza jego regulamin                       

lub odmawia współpracy z personelem medycznym.  

3. Pacjent, który opuszcza Oddział otrzymuje od lekarza prowadzącego (ewentualnie od innego 

lekarza): recepty, skierowanie na dalsze badania/do innego szpitala oraz – jeśli istnieje taka 

potrzeba – zwolnienie lekarskie. 

 
IX. Ważne telefony 

1. Rejestracja: 55/235 89 00 lub 55/235 89 01 

2. Lekarz dyżurny: 55/235 89 25 

3. Pielęgniarka dyżurna: 55/235 89 19 

 
X. Inne uwagi 

1. W obrębie Oddziałów Pacjenci mogą korzystać z: 

 Chłodziarek do przechowywania żywności, które mieszczą się w każdej sali Pacjenta. 

 Czajnika elektrycznego, kuchenki mikrofalowej oraz automatu do ciepłych napojów,                     

które znajdują się w każdym pokoju gościnnym. 

2. W Centrum Radioterapii i Usprawniania w celu ciągłej poprawy jakości świadczonych usług 

przeprowadzone są anonimowe ankiety. Pacjent otrzymuje ankietę do uzupełninia w dniu wypisu  

z oddziału lub po zakończonej procedurze leczenia w trybie ambulatoryjnym. Ankiety wydawane                 

są również na prośbę Pacjenta. 


