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Załącznik Nr 10 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

REGULAMIN  WEWNĘTRZNY   

KLINIKI  

OKULISTYKI OGÓLNEJ 

 

Przepisy ogólne 

                       
§ 1 

Głównym celem działalności Kliniki jest zapewnienie pacjentom  wysokiego poziomu świadczeń  

w zakresie: opieki lekarsko – pielęgniarskiej, leczenia, diagnostyki, profilaktyki i promocji zdrowia  

w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo – badawczych. 

 

§ 2 

Do podstawowych zadań Kliniki należy: 

1. Zapewnienie właściwej opieki hospitalizowanym pacjentom. 

2. Rozpoznanie, leczenie, pielęgnacja metodą „procesu pielęgnowania”. 

3. Udzielanie wykwalifikowanej pomocy w nagłych przypadkach. 

4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

5. Monitorowanie i ciągła poprawa jakości opieki. 

6. Udzielanie świadczeń konsultacyjnych. 

7. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 

8. Działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia. 

      

§ 3 

1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Kliniki Okulistyki Ogólnej sprawuje Kierownik Kliniki – 

Lekarz Kierujący. 

2.  Nadzór nad organizacją pracy personelu średniego sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 

 

§ 4 

1.   Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są w: 

a. Oddziale Okulistyki – pododdział A, 

b. Oddziale Okulistyki Dziecięcej, 

c. Izbie Przyjęć, 

d. Bloku Operacyjnym. 

2. Świadczenia zdrowotne o charakterze ambulatoryjnym udzielane są w Przyklinicznej Przychodni 

Specjalistycznej (Poradnia Okulistyczna Ogólna) oraz w Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ 

(Poradnia Okulistyczna przy ulicy Langiewicza 6A). 

 
§ 5 

1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym na 

podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 



2 

 

2. Bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia zdrowotne  

w zakresie: wypadków, urazów, stanu zagrożenia oraz otrzymania decyzji o przymusowej 

hospitalizacji. 

3. Świadczenia zdrowotne w poradniach udzielane są bezpłatnie osobom  uprawnionym do korzystania  

na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

 
§ 6 

1. W Klinice udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy 

medycznej.  

2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 
Przepisy porządkowe 

 
§ 7 

1. Pacjenci hospitalizowani mają prawo do codziennych odwiedzin. Na życzenie pacjenta prawo do jego 
odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych. 
Zalecane godziny odwiedzin: od 11.00 do 17.00.  

2. Odwiedziny poza wyznaczonym czasem są możliwe z uwzględnieniem organizacji pracy personelu 
i praw innych pacjentów, w szczególności ich prawa do spokoju i intymności. 

3. W przypadku odwiedzin po godzinie 22.00 konieczne jest poinformowanie o tym fakcie lekarza 
dyżurnego.  

4. W procesie opieki nad pacjentem realizowanym w trakcie hospitalizacji mogą uczestniczyć osoby 
wskazane przez pacjenta. Zakres opieki należy ustalić z personelem pielęgniarskim i w pełni stosować 
się do zaleceń personelu. W sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych lub z powodu istotnych kwestii 
organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, personel medyczny 
oddziału ma prawo ograniczyć udział w procesie opieki nad pacjentem przez osoby bliskie. 

 
§ 8 

Pacjenci udają się na badania specjalistyczne i inne zabiegi poza oddział pod opieką personelu 

medycznego. 

      § 9 

Dostarczanie pacjentom żywności poza szpitalnym jadłospisem jest dopuszczalne po uzgodnieniu  

z lekarzem lub pielęgniarką  Oddziału 

  § 10 
Na terenie Szpitala  obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, ponadto 

niedozwolone jest jakiekolwiek samodzielne wykonywanie czynności mogących mieć wpływ na stan oraz 

jakość pracy aparatury i urządzeń medycznych, jak i innych sprzętów technicznych przez osoby 

nieuprawnione. 

 

§ 11 

Pacjenci zobowiązani są do: 

- stosowania się do wszystkich zaleceń  i wskazówek personelu medycznego w trakcie pobytu  

w Oddziale, 

- nie wychodzenia poza Oddział bez wiedzy i zgody personelu medycznego, 

- przebywania w oddziale podczas obchodów lekarskich, 

- przestrzegania ciszy i zachowania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom, 
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- do dbania aby w czasie odwiedzin, osoby odwiedzające go nie zakłócały porządku swoim 

zachowaniem, 

- w miarę możliwości do posiadania własnych przyborów do higieny osobistej, 

- do oddania osobom towarzyszącym odzieży i obuwia lub przekazania za pokwitowaniem  

do magazynu Szpitala, 

- do oddania osobom towarzyszącym przedmiotów wartościowych lub w uzasadnionych przypadkach 

przekazania za pokwitowaniem do depozytu szpitalnego, 

- korzystania z telefonu komórkowego w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom. 

 

§ 12 
1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach 

niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków  
w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza. 

2. W czasie hospitalizacji pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż 
zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę. 

3. Lekarz lub pielęgniarka informują pacjenta o konieczności przekazania leków własnych do depozytu  
w Oddziale. 

4. Leki własne pacjenta są przechowywane w depozycie w Oddziale w indywidualnych pojemnikach 
oznakowanych danymi identyfikującymi pacjenta. 
 

Prawa pacjenta 
 

§ 13 
1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotne po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej we właściwej formie. 

Zgoda może być wyrażona ustnie, a nawet  poprzez  takie zachowanie, które w sposób nie budzący  

wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom medycznym. Wyrażenie zgody w formie 

pisemnej wymagane jest zawsze, jeżeli  proponowane świadczenie stwarza podwyższone ryzyko. 

2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 

rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 

przewidzieć następstwach ich zastosowania (zarówno będących normalnym skutkiem,  

jak i możliwych powikłań), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 

informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 

pacjenta. W takich  przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 

upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta, lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej 

informacji. 

 

§ 14 
Osobą uprawnioną do wyrażania zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest pacjent, o ile 

ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do świadomego wyrażania 

zgody / zgoda wyłączna/.  Odmowa udzielenia zgody jest wiążąca. 

 

§ 15 

1. Jeżeli  pacjent jest osobą: 

a. która nie ukończyła 16 lat, 

b. ubezwłasnowolnioną i nie mająca rozeznania, 
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c. niezdolną do świadomego wyrażania zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną  

umysłowo), 

osobą  uprawnioną  do wyrażania zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda zastępcza). 

2. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania osoby, o której mowa w ust. 1, zgodę na 

przeprowadzenie badania może wyrazić także opiekun faktyczny (tj. osoba sprawująca, bez 

obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo 

stan psychiczny opieki takiej wymaga). 

3. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun ustanowiony przez sąd 

opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są 

nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, zgodę na udzielanie świadczeń 

stwarzających podwyższone ryzyko, wyrażają oboje rodzice. 

4. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony przez 

sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator, jeżeli wynika 

to z postanowienia sądu. 

5. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 

udzielenia zgody, a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 

przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 

udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

6. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 

pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju  

zdrowia świadczenia udziela się  bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 

opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej 

specjalności. 

 

§ 16 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 

a. małoletnią, która ukończyła 16 lat, 

b. ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą  dostatecznym rozeznaniem, 

c. chorą psychicznie, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem,  

osobami uprawnionymi do  

wyrażania zgody na udzielania świadczenia są przedstawiciel ustawowy i pacjent i należy uzyskać 

zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

2. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 

udzielenia zgody, a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 

przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia  świadczenia 

udziela  się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli, lub ani przedstawiciel 

ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 

niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 

rozstroju zdrowia, świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

4. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 

groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 

rozstroju zdrowia, świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu  

o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 
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§ 17 
1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 

2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do szpitala był niezdolny do wskazania osoby do 

udzielenia informacji, informacji udziela się osobom bliskim (małżonkom, krewnym lub powinowatym 

do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawicielowi ustawowemu, osobie pozostającej we wspólnym 

pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka lub osobom 

przez nich wskazanym. 

4. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma wątpliwości co 

do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej. 

 

§ 18 
1. Pozostałe prawa pacjenta  określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta oraz Karta Praw Pacjenta stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. 

2. Klinika umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami oraz je realizuje. 

3. Personel Kliniki sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do przestrzegania praw 

pacjentów oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących im praw. 

                                       

§ 19 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą  być obecne osoby odbywające kształcenie przed  

i podyplomowe. 

 

Przepisy  szczegółowe 

 

§ 20 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w oddziale i w Izbie Przyjęć przez całą dobę, natomiast  

w poradniach we wtorek od godz. 08.00 - 18.00, w pozostałe dni robocze od godz. 08.00 - 15.00. 

2. W przypadku ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń  zdrowotnych w Klinice 

Prowadzona jest Lista Osób Oczekujących. 

 
§ 21 

1. Harmonogram dnia : 
 
06.00 – 07.00 mierzenie temperatury, RR, tt, pobieranie materiału do badań  

laboratoryjnych, wykonywanie zleceń godzinowych, przekazanie  

informacji o pacjentach następnej zmianie, 

07.00 – 07.20 toaleta chorych, prześcielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, 

07.20 – 08.00 śniadanie, porządkowanie sal chorych, przygotowanie do wizyty,  

przygotowanie chorych do operacji, 

 

08.00 – 09.30 wizyta lekarska /badanie odbywa się w ciemni/, wykonywanie zleceń  
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Godzinowych, 

09.30 – 12.00 wykonywanie zleceń lekarskich, zabiegów diagnostyczno - leczniczych, zabiegów                      

pielęgnacyjnych, wyjazdy z chorymi celem konsultacji do innych klinik,  

przyjmowanie nowych chorych do oddziału,  

edukacja pacjentów i promowanie zdrowia,  

transport pacjentów na blok operacyjny, z bloku operacyjnego i opieka  

nad pacjentami operowanymi,  

wykonywanie zleceń godzinowych, 

12.00 – 12.55       wypisy chorych, wykonywanie zleceń godzinowych, 

12.55 – 13.25     obiad, 

13.25 – 14.00 konsultacje z ordynatorem /badanie odbywa się w ciemni /  

wykonywanie zleceń   godzinowych, 

14.00 – 17.00    czas wolny, rozmowy z pacjentami, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna,  

wykonywanie zleceń godzinowych 

17.00 – 18.10        pomiar temperatury, RR, tt, przygotowanie pacjentów do badań  

                               specjalistycznych na dzień następny, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,  

wizyta lekarska,  

wykonywanie zleceń lekarskich, 

18.10 – 18.30          kolacja, 
18.30 – 19.00          uporządkowanie sal chorych, 
                                wykonywanie zleceń  lekarskich, 
                                przekazanie informacji o pacjentach następnej zmianie, 
19.00 – 22.00         przygotowanie do wypoczynku nocnego: toaleta, uporządkowanie  sal  

chorych, zabiegi pielęgnacyjne,  
wykonywanie zleceń lekarskich godzinowych, 

22.00 – 06.00         cisza  nocna,  
  wykonywanie zleceń lekarskich godzinowych. 
 
2. Harmonogram dnia określa w sposób ramowy planową organizację pracy w oddziale,  

w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstw od harmonogramu. 
3. Planowe zabiegi operacyjne odbywają się w dni powszednie w godz. 08.00-15.00. 
 

§ 22 
1.   Wypisywanie pacjentów odbywa się w dni robocze od godz. 12.00 a w soboty od godz. 10.00. 
2. W dniu wypisu pacjent otrzymuje: 

-  dokumentację stanowiącą własność pacjenta w dniu jego przyjęcia do szpitala (wyniki badań 
diagnostycznych, konsultacji, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu), 

- dwa egzemplarze karty informacyjnej zawierającej rozpoznanie, wyniki badań obejmujące powód 
hospitalizacji, główny typ leczenia, efekty i powikłania leczenia oraz zalecenia, 

- wskazówki do dalszego postępowania, 
- odpowiednie recepty i skierowania niezbędne do kontynuacji procesu leczenia, 
 - zwolnienie od pracy w razie potrzeby. 
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Załącznik Nr 11  
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 
 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY 
KLINIKI CHIRURGII SIATKÓWKI I CIAŁA SZKLISTEGO 

 
Przepisy ogólne 

 
§ 1 

Głównym celem działalności Kliniki jest zapewnienie pacjentom wysokiego poziomu świadczeń  
w zakresie: opieki lekarsko – pielęgniarskiej, diagnostyki, leczenia, profilaktyki i promocji zdrowia  
w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo – badawczych. 
 

§ 2 
Do podstawowych zadań Oddziału należy: 
1. Zapewnienie właściwej opieki hospitalizowanym pacjentom. 
2. Rozpoznanie, leczenie, pielęgnacja metodą ,,procesu pielęgnowania”. 
3. Udzielanie wykwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach. 
4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
5. Monitorowanie i ciągła poprawa jakości opieki. 
6. Udzielanie świadczeń konsultacyjnych. 
7. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 
8. Działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia. 

 
§3 

1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych, na bazie których 
zlokalizowana jest Klinika sprawuje Kierownik Kliniki - Lekarz Kierujący Oddziałem. 

2. Nadzór nad organizacją pracy personelu średniego sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 
 

§ 4 
1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym i ambulatoryjnym udzielane są  

w następujących komórkach organizacyjnych Kliniki zlokalizowanych przy ul. Chmielnej 1: 
a. Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego – pododdział B, 
b. Izba Przyjęć, 
c. Blok Operacyjny, 
d. Poradnie Przykliniczne, 
e. Pracownia Angiografii Narządu Wzroku. 
 

§ 5 
1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym i w poradniach udzielane są bezpłatnie 

osobom uprawnionym do korzystania na podstawie skierowania. 
2. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym i w Izbie Przyjęć udzielane są bezpłatnie 

osobom uprawnionym bez skierowania w przypadku konieczności natychmiastowego 
udzielania świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.  
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§ 6 

1. W Klinice udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy 
medycznej. 

2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 

Przepisy porządkowe 
 

§ 7 
1. Pacjenci hospitalizowani mają prawo do codziennych odwiedzin. Na życzenie pacjenta prawo 

do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego 
wskazanych. Zalecane godziny odwiedzin: od 11.00 do 17.00.  

2. Odwiedziny poza wyznaczonym czasem są możliwe z uwzględnieniem organizacji pracy 
personelu i praw innych pacjentów, w szczególności ich prawa do spokoju i intymności. 

3. W przypadku odwiedzin po godzinie 22.00 konieczne jest poinformowanie o tym fakcie lekarza 
dyżurnego. 

4. W procesie opieki nad pacjentem realizowanym w trakcie hospitalizacji mogą uczestniczyć osoby 
wskazane przez pacjenta. Zakres opieki należy ustalić z personelem pielęgniarskim i w pełni 
stosować się do zaleceń personelu. W sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych lub z powodu 
istotnych kwestii organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, 
personel medyczny oddziału ma prawo ograniczyć udział w procesie opieki nad pacjentem przez 
osoby bliskie. 

 
§ 8 

Pacjenci udają się na badania specjalistyczne i inne zabiegi poza Oddział pod opieką personelu 
medycznego. 

 
§ 9 

Dostarczenie pacjentom żywności poza szpitalnym jadłospisem jest dopuszczalne po uzgodnieniu 
z lekarzem lub pielęgniarką Oddziału. 

 
§ 10 

Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, ponadto 
niedozwolone jest jakiekolwiek samodzielne wykonywanie czynności mogących mieć wpływ na 
stan oraz jakość pracy aparatury i urządzeń medycznych, jak i innych sprzętów technicznych przez 
osoby nieuprawnione. 
 

§ 11 
Pacjenci zobowiązani są do: 
- stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego w trakcie pobytu  

w Oddziale, 
- nie wychodzenia poza Oddział bez wiedzy i zgody personelu medycznego, 
- przebywania w Oddziale podczas obchodów lekarskich, 
- przestrzegania ciszy i zachowywania się w sposób niezakłócający porządku szpitalnego swoim 

zachowaniem, 
- w miarę możliwości do posiadania własnych przyborów do higieny osobistej, 
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- do oddania osobom towarzyszącym odzieży i obuwia lub przekazania za pokwitowaniem do 
magazynu Szpitala, 

- do oddania osobom towarzyszącym przedmiotów wartościowych lub w uzasadnionych 
przypadkach, przekazania za pokwitowaniem do depozytu szpitalnego, 

- korzystania z telefonu komórkowego w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom.  
 

§ 12 
1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach 

niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych 
leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza. 

2. W czasie hospitalizacji pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym 
niż zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę. 

3. Lekarz lub pielęgniarka informują pacjenta o konieczności przekazania leków własnych do 
depozytu w Oddziale. 

4. Leki własne pacjenta są przechowywane w depozycie w Oddziale w indywidualnych 
pojemnikach oznakowanych danymi identyfikującymi pacjenta. 

 
 

Prawa pacjenta 
 

§ 13 
1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotnego po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej we 

właściwej formie. Zgoda może być wyrażona ustnie, a nawet poprzez takie zachowanie, które 
w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom medycznym. 
Wyrażenie zgody w formie pisemnej wymagane jest zawsze jeżeli proponowane świadczenie 
stwarza podwyższone ryzyko. 

2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, 
dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących 
normalnym skutkiem, jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może 
ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia 
za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego 
pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak 
obowiązek udzielić mu żądanej informacji. 

 
 

§ 14 
Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielanie świadczenia zdrowotnego jest pacjent, o ile 
ukończył 18 lat, posiada pełna zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do świadomego 
wyrażenia zgody (zgoda wyłączna). Odmowa udzielenia zgody jest wiążąca. 

 
§ 15 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- która nie ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną i nie mającą rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub 
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opóźnioną umysłowo), 
osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda 
zastępcza). 

2. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania osoby, o której mowa w ust 1, zgodę na 
przeprowadzenie badania może wyrazić także opiekun faktyczny (tj. osoba sprawująca, bez 
obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia 
albo stan psychiczny opieki takiej wymaga). 

3. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun, ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice 
są nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom zgodę na udzielenie 
świadczeń stwarzających podwyższone ryzyko wyrażają oboje rodzice. 

4. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun 
ustanowiony przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo 
jest kurator jeżeli wynika to z postanowienia sądu. 

5. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub 
odmawia udzielenia zgody a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

6. W przypadkach gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub 
ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia udziela się bez zgody przedstawiciela ustawowego 
bądź zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile jest to możliwe, opinii drugiego 
lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 

 
§ 16 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- małoletnią, która ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 
- chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym 

rozeznaniem,  
osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia są przedstawiciel 
ustawowy i pacjent, i należy uzyskać zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

2. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub 
odmawia udzielenia zgody a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli, lub ani 
przedstawiciel ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla 
usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź 
ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu 
opiekuńczego. 

4. W przypadku gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych 
zgód groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub 
ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po 
zasięgnięciu o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej 
specjalności.  
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§ 17 
1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do Szpitala był niezdolny do wskazania osoby do 

udzielania informacji, informacji udziela się osobom bliskim (małżonkom, krewnym lub 
powinowatym do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawicielowi ustawowemu, osobie 
pozostającej we wspólnym pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka lub 
osobom przez nich wskazanym. 

4. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma 
wątpliwości co do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej.  

 
§ 18 

1. Pozostałe prawa pacjenta określa Karta Praw Pacjenta stanowiąca Załącznik Nr 1 do 
Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  
Nr 1 w Lublinie. Dla osób niewidomych i słabowidzących dostępna jest Karta Praw Pacjenta 
pisana alfabetem Braillea. 

2. Klinika umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami oraz je realizuje. 
3. Personel Kliniki sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do przestrzegania praw 

pacjentów oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących im praw. 
 

§ 19 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie przed  
i podyplomowe 

 
 

Przepisy szczególne 
 

§ 20 
1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w Oddziale i w Izbie Przyjęć przez całą dobę, natomiast 

w poradniach we wtorek od godz. 08.00 - 18.00, a w pozostałe dni robocze od godz.  8.00 - 
15.00. 

2. W przypadku ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych  
w Klinice prowadzona jest Lista Osób Oczekujących. 

 
§ 21 

1.  Harmonogram dnia :  
06.00 – 07.00 mierzenie temperatury, RR, tt, toaleta chorych, zmiana bielizny osobistej,  

wykonywanie zleceń godzinowych, przekazanie informacji o pacjentach następnej 
zmianie, 

07.00 – 07.20 wykonanie zleceń godzinowych, prześcielenie łóżek, zmiana bielizny pościelowej, 
07.20 – 08.00 śniadanie, sprzątanie sal chorych, przygotowanie do wizyty, przygotowanie chorych  

do operacji 
08.00 – 08.30 wizyta lekarska (badanie odbywa się w ciemni), wykonywanie zleceń godzinowych, 
08.30 – 12.55 wykonywanie zleceń lekarskich, zabiegów diagnostyczno-leczniczych, zabiegów 

pielęgnacyjnych, wyjazdy z chorymi celem konsultacji do innych klinik, przyjmowanie 
nowych chorych do oddziału, edukacja pacjenta i promocja zdrowia, transport 
pacjentów na blok operacyjny, z bloku operacyjnego i opieka nad pacjentem  
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po operacji, wykonywanie zleceń godzinowych, 
10.00 wypisy chorych, uporządkowanie sal chorych,  

12.55 – 13.25 obiad 

13.25 – 14.00 konsultacje z ordynatorem (badanie odbywa się w ciemni), wykonywanie zleceń 
godzinowych 

14.00 – 17.00 czas wolny, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, wykonywanie zleceń 
godzinowych, 

17.00 – 18.10 pomiar temperatury, RR, TT, przygotowanie pacjentów do badań specjalistycznych  
na dzień następny, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, wizyta lekarska, 
wykonanie zleceń lekarskich 

18.10 – 18.30 kolacja 

18.00 – 19.00 uporządkowanie sal chorych, wykonywanie zleceń godzinowych, przekazanie 
informacji o pacjentach następnej zmianie, 

19.00 – 22.00 przygotowanie do wypoczynku nocnego: 
- uporządkowanie sal chorych, 
- toaleta, 
- zabiegi pielęgnacyjne,  
- wykonywanie zleceń godzinowych. 

22.00 – 06.00 cisza nocna, wykonywanie zleceń godzinowych. 
 
2. Harmonogram dnia określa w sposób ramowy planową organizację pracy w Klinice,  
w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstw od harmonogramu. 

3.   Planowe zabiegi operacyjne w oddziale odbywają się w dni powszednie w godz. 08.00 – 15.00. 
 

§ 22 
1. Wypisywanie pacjentów odbywa się codziennie od godz. 10:00. 
2. W dniu wypisu pacjent otrzymuje: 

 dokumentację stanowiącą własność pacjenta w dniu jego przyjęcia do szpitala (wyniki badań 
diagnostycznych, konsultacji, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu), 

 dwa egzemplarze karty informacyjnej zawierającej rozpoznanie, wyniki badań obejmujące 
powód hospitalizacji, główny typ leczenia, efekty i powikłania leczenia oraz zalecenia, 

 wskazówki do dalszego postępowania, 
 odpowiednie recepty i skierowania niezbędne do kontynuacji procesu leczenia, 
 zwolnienie od pracy w razie potrzeby. 
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Załącznik Nr 12 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

REGULAMIN  WEWNĘTRZNY 
KLINIKI  DIAGNOSTYKI I MIKROCHIRURGII JASKRY 

 
Przepisy  ogólne 

                       
§ 1 

Głównym celem działalności Kliniki jest zapewnienie pacjentom na wysokiego poziomu świadczeń  
w zakresie: opieki lekarsko – pielęgniarskiej, diagnostyki, leczenia, profilaktyki i promocji zdrowia  
w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo – badawczych. 
 

§ 2 
Do podstawowych zadań Kliniki należy: 
1. Zapewnienie właściwej opieki hospitalizowanym pacjentom. 
2. Rozpoznanie, leczenie, pielęgnacja metodą „procesu pielęgnowania”. 
3. Udzielanie wykwalifikowanej pomocy w nagłych przypadkach. 
4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
5. Monitorowanie i ciągła poprawa jakości opieki. 
6. Udzielanie świadczeń konsultacyjnych. 
7. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 
8. Działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia. 
      

§ 3 
1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry sprawuje 

Kierownik Kliniki – Lekarz Kierujący Oddziałem. 
2. Nadzór nad organizacją pracy personelu średniego sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 
 

§ 4 
1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane w: 

a) Oddziale Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry – pododdział C, 
b) Izbie Przyjęć, 
c) Bloku Operacyjnym. 

2. Świadczenia zdrowotne o charakterze ambulatoryjnym udzielane są w Przyklinicznej Przychodni 
Specjalistycznej (Poradnia Okulistyczna Ogólna) oraz Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ 
(Poradnia Okulistyczna przy ulicy Langiewicza 6A). 

3. Ponadto przy Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry funkcjonuje Bank Tkanek Oka. 
 

§ 5 
1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym na 

podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
2. Bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia  zdrowotne  

w zakresie: wypadków, urazów, stanu zagrożenia oraz otrzymania decyzji o przymusowej 
hospitalizacji. 

3. Świadczenia zdrowotne  w poradniach udzielane są bezpłatnie osobom  uprawnionym do korzystania 
na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
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§ 6 
1. W Klinice udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy 

medycznej. 
2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 

Uniwersytetu Medycznego w Lubinie 
 

Przepisy porządkowe 
 

§ 7 
1. Pacjenci hospitalizowani mają prawo do codziennych odwiedzin. Na życzenie pacjenta prawo do 

jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych. 
Zalecane godziny odwiedzin: od 11.00 do 17.00.  

2. Odwiedziny poza wyznaczonym czasem są możliwe z uwzględnieniem organizacji pracy personelu 
i praw innych pacjentów, w szczególności ich prawa do spokoju i intymności. 

3. W przypadku odwiedzin po godzinie 22.00 konieczne jest poinformowanie o tym fakcie lekarza 
dyżurnego.  

4. W procesie opieki nad pacjentem realizowanym w trakcie hospitalizacji mogą uczestniczyć osoby 
wskazane przez pacjenta. Zakres opieki należy ustalić z personelem pielęgniarskim i w pełni stosować 
się do zaleceń personelu. W sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych lub z powodu istotnych kwestii 
organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, personel medyczny 
oddziału ma prawo ograniczyć udział w procesie opieki nad pacjentem przez osoby bliskie. 

 
§ 8 

Pacjenci udają się na badania specjalistyczne i inne zabiegi poza oddział pod opieką personelu 
medycznego. 
 

§ 9 
Dostarczanie pacjentom żywności poza szpitalnym jadłospisem jest dopuszczalne po uzgodnieni  
z lekarzem lub pielęgniarką  oddziału. 
 

§ 10 
Na terenie Szpitala  obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, ponadto 
niedozwolone jest jakiekolwiek samodzielne wykonywanie czynności mogących mieć wpływ na stan oraz 
jakość pracy aparatury i urządzeń medycznych, jak i innych sprzętów technicznych przez osoby 
nieuprawnione. 

 
§ 11 

Pacjenci zobowiązani są do: 
- stosowania się do wszystkich zaleceń  i wskazówek personelu medycznego w trakcie pobytu  

w Oddziale, 
- nie wychodzenia poza Oddział bez wiedzy i zgody personelu medycznego, 
- przebywania w Oddziale podczas obchodów lekarskich, 
- przestrzegania ciszy i zachowania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom, 
- do dbania  aby w czasie odwiedzin, osoby odwiedzające  nie zakłócały porządku swoim 

zachowaniem, 
- w miarę możliwości do posiadania własnych przyborów do higieny osobistej, 
- do oddania osobom towarzyszącym odzieży i obuwia lub przekazania za pokwitowaniem do 

magazynu Szpitala, 
- do oddania osobom towarzyszącym przedmiotów wartościowych lub w uzasadnionych przypadkach 

przekazania za pokwitowaniem do depozytu szpitalnego, 
- korzystania z telefonu komórkowego w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom. 
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§ 12 
1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach 

niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków  
w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza. 

2. W czasie hospitalizacji pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż 
zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę. 

3. Lekarz lub pielęgniarka informują pacjenta o konieczności przekazania leków własnych do depozytu  
w Oddziale. 

4. Leki własne pacjenta są przechowywane w depozycie w Oddziale w indywidualnych pojemnikach 
oznakowanych danymi identyfikującymi pacjenta. 

 
 

Prawa pacjenta 
 

§ 13 
1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotne po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej we właściwej formie. 

Zgoda może być wyrażona ustnie, a nawet  poprzez  takie zachowanie, które w sposób nie budzący  
wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom medycznym. Wyrażenie zgody w formie 
pisemnej wymagane jest zawsze, jeżeli  proponowane świadczenie stwarza podwyższone ryzyko. 

2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania (zarówno będących normalnym skutkiem, jak  
i możliwych powikłań), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich  przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 
upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta ,lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej 
informacji. 

 
§ 14 

Osobą uprawnioną do wyrażania zgody  na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest pacjent, o ile 
ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do świadomego wyrażania 
zgody (zgoda wyłączna). Odmowa udzielenia zgody jest wiążąca. 
 

§ 15 
1. Jeżeli  pacjent jest osobą: 

- która nie ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną i nie mająca rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażania zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną  

umysłowo),   
osobą  uprawnioną  do wyrażania zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda zastępcza). 

2. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania osoby, o której mowa w ust 1, zgodę na 
przeprowadzenie badania może wyrazić także opiekun faktyczny (tj. osoba sprawująca, bez 
obowiązku ustawowego, stał opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan 
psychiczny opieki takiej wymaga). 

3. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są 
nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, zgodę na udzielanie świadczeń 
stwarzających podwyższone ryzyko ,wyrażają oboje rodzice. 

4. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony 
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator jeżeli 
wynika to z postanowienia sądu. 
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5. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody, a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

6. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju  
zdrowia świadczenia udziela się  bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 
opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej 
samej specjalności. 

 
§ 16 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- małoletnią, która ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą  dostatecznym rozeznaniem, 
- chorą psychicznie, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, osobami uprawnionymi do 

wyrażania zgody na udzielania świadczenia są przedstawiciel ustawowy i pacjent i należy uzyskać 
zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

2. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody, a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź  ciężkiego rozstroju zdrowia  świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia  woli, lub ani 
przedstawiciel ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia, świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

4. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia, świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu o ile 
jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 

 
§ 17 

1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do szpitala  był niezdolny do wskazania osoby do 

udzielenia  informacji, informacji udziela się osobom bliskim (małżonkom, krewnym lub powinowatym 
do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawicielowi ustawowemu, osobie pozostającej we wspólnym 
pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka lub osobom 
przez nich wskazanym. 

4. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma wątpliwości co 
do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej. 
 

§ 18 
1. Pozostałe prawa pacjenta określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta oraz Karta Praw Pacjenta stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1  w Lublinie. 

2. Klinika umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami oraz je realizuje. 
3. Personel Kliniki sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do przestrzegania praw 

pacjentów oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących im praw. 
 

§ 19 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie przed  
i podyplomowe. 
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Przepisy  szczegółowe 
 

§ 20 
1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w oddziale i w Izbie Przyjęć przez całą dobę, natomiast  

w poradniach we wtorek od godz. 08.00 - 18.00, w pozostałe dni robocze od godz. 08.00 - 15.00. 
2. W przypadku ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń  zdrowotnych w Klinice 

Prowadzona jest Lista Osób Oczekujących. 
 

§ 21 
1. Harmonogram dnia : 

06.00 – 07.00 mierzenie temperatury, RR, tt, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, 
wykonywanie zleceń godzinowych, przekazanie informacji o pacjentach 
następnej zmianie, 

07.00 – 07.20   toaleta chorych, prześcielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, 
07.20 – 08.00    śniadanie, porządkowanie sal chorych, przygotowanie do wizyty,  

przygotowanie chorych do operacji, 
08.00 – 09.30   wizyta lekarska /badanie odbywa się w ciemni/, wykonywanie zleceń 

godzinowych, 
09.30 – 12.00  wykonywanie zleceń lekarskich, zabiegów diagnostyczno- leczniczych zabiegów 

pielęgnacyjnych, wyjazdy z chorymi celem konsultacji do innych klinik,  
przyjmowanie nowych chorych do oddziału,  
edukacja pacjentów i promowanie zdrowia,  
transport pacjentów na blok operacyjny, z bloku operacyjnego i opieka nad 
pacjentami operowanymi,  
wykonywanie zleceń godzinowych, 

12.00 – 12.55   wypisy chorych, wykonywanie zleceń godzinowych, 
12.55 – 13.25   obiad, 
13.25 – 14.00   konsultacje z ordynatorem /badanie odbywa się w ciemni/,  

wykonywanie zleceń godzinowych, 
14.00 – 17.00  czas wolny, rozmowy z pacjentami, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, 

    wykonywanie zleceń godzinowych 
17.00 – 18.10  pomiar temperatury, RR, tt, przygotowanie pacjentów do badań 

specjalistycznych na dzień następny, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych 
wizyta lekarska, 

                              wykonywanie zleceń lekarskich 
18.10 – 18.30   kolacja, 

                                      18.30 – 19.00  uporządkowanie sal chorych,  
                                                            wykonywanie zleceń  lekarskich,  

przekazanie informacji o pacjentach następnej zmianie, 
19.00 – 22.00   przygotowanie do wypoczynku nocnego: toaleta, uporządkowanie sal chorych, 

zabiegi pielęgnacyjne,  
wykonywanie zleceń lekarskich godzinowych, 

22.00 – 06.00  cisza  nocna,  
wykonywanie zleceń lekarskich godzinowych. 

 
2. Harmonogram dnia określa w sposób ramowy planową  organizację pracy w oddziale,  

w  uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstw od harmonogramu. 
3. Planowe zabiegi operacyjne odbywają się w dni powszednie w godz. 08.00-15.00 
 

§ 22 
1. Wypisywanie pacjentów odbywa się w dni robocze od godz. 12.00, a w soboty od godz. 10:00. 
2. W dniu wypisu pacjent otrzymuje: 

-  dokumentację stanowiącą własność pacjenta w dniu jego przyjęcia do szpitala (wyniki badań 
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diagnostycznych, konsultacji, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu), 
- dwa egzemplarze karty informacyjnej zawierającej rozpoznanie, wyniki badań obejmujące powód 

hospitalizacji, główny typ leczenia, efekty i powikłania leczenia oraz zalecenia, 
- wskazówki do dalszego postępowania, 
- odpowiednie recepty i skierowania niezbędne do kontynuacji procesu leczenia, 
- zwolnienie od pracy w razie potrzeby. 
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Załącznik Nr 12a 

do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 
 

REGULAMIN PORZĄDKOWY BLOKU OPERACYJNEGO KLINIK OKULISTYKI 

I. Charakterystyka Bloku Operacyjnego  

1. Blok Operacyjny Klinik Okulistyki (Blok Operacyjny) z którego korzystają trzy Odziały: 

   - Pododdział A - Odział Okulistyki Ogólnej,   

   - Pododdział B - Odział Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego,   

   - Pododdział C - Odział Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry,  

jest wydzieloną komórką organizacyjną Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. 

2. W skład Bloku Operacyjnego wchodzą: 

- 3 sale operacyjne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, 

-  sala wybudzeń, 

- 2 śluzy. 

3. Do zadań Bloku Operacyjnego należy w szczególności: 

- przeprowadzanie zabiegów operacyjnych przez wykwalifikowany personel oraz całodobowa 

gotowość do świadczenia usług medycznych w tym zakresie, 

- realizacja polityki zapobiegania zakażeniom szpitalnym i higieny szpitalnej. 

II. Podstawowe zasady organizacji Bloku Operacyjnego: 

1. Nadzór nad pracą personelu Bloku Operacyjnego sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa Bloku 

Operacyjnego. 

2. Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego jest odpowiedzialna za jego prawidłowe 

funkcjonowanie i zaopatrzenie, zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych 

i technicznych. 

3. Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego współpracuje z Lekarzami Kierującymi Oddziałami 

Okulistyki, realizuje swoje zadania przy wsparciu zespołu pielęgniarek, którymi zarządza i nadzoruje 

ich pracę. 

4. Personel Bloku Operacyjnego stanowią: 

 pielęgniarki operacyjne (w godzinach 07.00 – 19.00 pielęgniarki operacyjne Bloku Operacyjnego 

Kliniki Okulistyki, a w godzinach 19.00 – 07.00 pielęgniarki Bloku Operacyjnego SPSK1) 

  pracownik gospodarczy, 

 lekarze (wszystkich specjalności, rezydenci, stażyści),  

 pielęgniarki anestezjologiczne, 

 studenci UM, którzy nie są pracownikami, ale mają prawo przebywania na Bloku Operacyjnym  

i obserwowania przebiegu operacji. 

5. Harmonogram pracy personelu ustalany jest w sposób zapewniający dobrą organizację pracy Bloku 

Operacyjnego biorąc pod uwagę liczbę stanowisk oraz rodzaj i liczbę wykonanych zabiegów 

operacyjnych. 

6. W skład zespołu operacyjnego wchodzą: 

 zespół lekarzy operujących - operator i asysta, 

 zespół pielęgniarek operacyjnych (instrumentująca oraz pomocnicza), 

 zespół anestezjologiczny - lekarz i pielęgniarka. 

7. W czasie każdego zabiegu jest do dyspozycji Bloku Operacyjnego pracownik gospodarczy. 

8. Planując harmonogram pracy pracowników gospodarczych należy uwzględnić plan higieny dla Bloku 

Operacyjnego, sporządzany przez Pielęgniarkę Oddziałową Bloku Operacyjnego. 
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9. W czasie trwania zabiegu operacyjnego personel znajdujący się na sali operacyjnej w sprawach 

dotyczących technicznego przeprowadzania zabiegu jest podporządkowany lekarzowi operującemu,  

a w sprawach ogólnego postępowania oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjenta lekarzowi     

anestezjologowi. 

10.  Za gospodarkę materiałową oraz zgłaszanie do Działu Aparatury Medycznej awarii aparatury i sprzętu 

medycznego odpowiada Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego (w części anestezjologicznej  

– Pielęgniarka Anestezjologiczna): 

a. Bielizna operacyjna ma być jałowa i może być użyta tylko do jednej operacji. 

b. Zawartość pakietów wyjałowionych i przygotowanych do operacji musi być ściśle przeliczona  

i zaznaczona w dokumentacji medycznej. 

c. Narzędzi i materiałów operacyjnych nie wolno wynosić i używać poza Blokiem Operacyjnym. W trakcie 

zabiegu ograniczone do minimum jest wychodzenie personelu z Sali operacyjnej po narzędzia  

i materiały do magazynków zlokalizowanych poza Blokiem Operacyjnym. 

d. Instrumentarium i pakiety z materiałem operacyjnym wyjałowionym przechowywane są w starannie 

zamkniętych szafkach. Instrumentarium i sprzęt należy starannie chronić przed zniszczeniem. 

 

III. Tryby wykonywania zabiegów: 

1. zabieg w trybie pilnym - zabieg wykonywany w najszybszym możliwym terminie, niezwłocznie od 

podjęcia decyzji przez operatora, u pacjenta po urazie oka lub pogorszeniem stanu klinicznego, które 

stanowi nieodwracalne zagrożenie dla zachowania struktur oraz funkcji  narządu wzroku; 

2. zabieg w trybie planowym - zabieg wykonywany według harmonogramu zabiegów planowych,  

u pacjenta w optymalnym stanie ogólnym, w czasie dogodnym dla pacjenta i operatora. 

 

IV. Planowanie zabiegów operacyjnych – tryb planowy: 

1. Kwalifikacja do operacji odbywa się po uprzedniej analizie choroby pacjenta i akceptacji lekarza 

wykonującego zabieg operacyjny lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem (w tym lekarza 

dyżurnego) w porozumieniu z Lekarzem Kierującym Kliniką lub jego Zastępcą. Wpisu kwalifikacji  

do operacji w historii choroby pacjenta dokonuje lekarz prowadzący pacjenta /salę chorych, na której 

przebywa pacjent/ lub lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem (w tym lekarz dyżurny). 

2. Harmonogram planowych zabiegów operacyjnych i zawiera: 

 planowaną datę i godzinę rozpoczęcia zabiegu przez zespół operujący, 

 imię i nazwisko pacjenta, 

 rodzaj operacji, 

 nazwisko głównego operatora, 

 kolejność zabiegów w danej sali operacyjnej, 

 przydział sali operacyjnej.  

3. Harmonogram zabiegów operacyjnych ustalany jest w porozumieniu z Lekarzem Kierującym 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez Lekarza Kierującego Oddziałem lub jego 

Zastępcę, w rozumieniu pkt. II ppkt 1 niniejszego regulaminu. Zabiegi operacyjne ustalane są  

w kolejności ich wykonania na poszczególnych salach operacyjnych według klasy czystości  

z zachowaniem zasad aseptyki chirurgicznej oraz optymalnego wykorzystania sal operacyjnych. 

4. Harmonogram zabiegów operacyjnych uwzględnia przerwy między zabiegami umożliwiające 

dezynfekcję sprzętu i pomieszczenia oraz wymianę odpowiedniej ilości powietrza, zgodnie  

z obowiązującymi w szpitalu procedurami. 

5. Ustalany harmonogram zabiegów operacyjnych jest przekazywany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w przeddzień planowanych operacji do godz. 13.00 Lekarzowi Kierującemu Oddziałem 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub na adres e-mail: anestezjologia@spsk1.lublin.pl lub faxem 

712 - tak, aby umożliwić kwalifikację preanestetyczną pacjenta oraz zaplanowanie pracy zespołu 
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anestezjologicznego i przygotowanie odpowiedniego sprzętu. Ostateczny plan zabiegów 

operacyjnych uzgadniany jest przez Lekarza Kierującego Oddziałem oraz Lekarza Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przekazywany Pielęgniarce Oddziałowej Bloku 

Operacyjnego. 

6. W przypadku, gdy zabieg w trybie planowym ma się odbyć w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym 

od pracy, lista pacjentów do kwalifikacji do znieczulenia powinna być uzgodniona w ostatni dzień 

roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy. 

 

V. Zmiany w planie zabiegów operacyjnych: 

1. Zarówno plan zabiegów operacyjnych, jak i zmiany w planie zabiegów operacyjnych są 

autoryzowane przez Lekarza Kierującego Oddziałem lub upoważnioną przez niego osobę, o której 

mowa w pkt. II ppkt. 1. 

2. Wszelkie zmiany w planie operacyjnym są dokonywane i mogą nastąpić tylko za zgodą Lekarza 

Kierującego Oddziałem lub jego Zastępcy. Zmiany w planie dokonywane są w sposób czytelny, nie 

budzący wątpliwości lub poprzez wydrukowanie kolejnej, obowiązującej wersji z określeniem daty  

i godz. zmiany (zabrania się skreślania, poprawiania itp.). Informacja o zmianach w planach 

zabiegów operacyjnych musi być niezwłocznie przekazana wszystkim zainteresowanym osobom  

w podległych pionach. Wzór planu zabiegów operacyjnych stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku, gdy zabieg operacyjny nie może z uzasadnionych przyczyn odbyć się 

w zaplanowanym terminie, lekarz prowadzący/sprawujący opiekę jest obowiązany wyjaśnić 

pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu przyczyny przesunięcia zabiegu i określić 

przewidywany termin zabiegu oraz dokonać odpowiedniej adnotacji w dokumentacji chorego 

(anestezjolog lub lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem, w zależności od decyzji). 

4. Lekarz Kierujący Oddziałem ustala godzinę rozpoczęcia zabiegu. 

5. W przypadku zabiegów w trybie pilnym harmonogram zabiegów wcześniej zaplanowanych może 

ulec zmianie. Wszelkich zmian planu zabiegów operacyjnych dokonuje Lekarz Kierujący Oddziałem 

w rozumieniu pkt. II ppkt. 1 niniejszego regulaminu. 

 

VI. Schemat przyjęcia chorego do Bloku Operacyjnego: 

1. W dniu poprzedzającym planowy zabieg operacyjny lekarz specjalista bada i ocenia, czy stan 

pacjenta pozwala na przeprowadzenie zabiegu. Operator przed zabiegiem operacyjnym bada 

pacjenta. 

2. W dniu zabiegu pacjent jest przekazywany przez pielęgniarkę z Oddziału do Bloku Operacyjnego, 

pod opiekę zespołu anestezjologicznego w przypadku pacjentów planowanych do zabiegu  

w znieczuleniu ogólnym, lub pod opiekę zespołu lekarsko-pielęgniarskiego Bloku Operacyjnego  

w przypadku pacjentów planowanych do znieczulenia miejscowego, który zapewniają stałą opiekę  

od momentu przyjęcia pacjenta na Blok Operacyjny do chwili jego opuszczenia. 

3. Każdy pacjent przekazany do Bloku Operacyjnego powinien posiadać opaskę identyfikacyjną z jego 

danymi. Wraz z pacjentem przekazywana jest obowiązująca dokumentacja. 

4. Przyjęcie chorego do Bloku Operacyjnego odbywa się według określonego schematu 

przy zastosowaniu "Okołooperacyjnej karty kontrolnej": 

 sprawdzenie tożsamości pacjenta, 

 sprawdzenie przygotowania pacjenta do zabiegów wg. obowiązujących procedur, 

 sprawdzenie kompletności dostarczonej dokumentacji medycznej pacjenta (zgoda na wykonanie 

znieczulenia i zabiegu), 

 sprawdzenie zgodności wyznaczonego miejsca operacji z dokumentacją, 
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 zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pobytu, 

 zapewnienie poszanowania godności osobistej pacjenta. 

5. Każda z części "Okołooperacyjnej karty kontrolnej" uzupełniana jest sekwencyjnie i po zakończeniu 

zabiegu operacyjnego zostaje potwierdzona własnoręcznym podpisem Koordynatora OKK. W SPSK 

Nr 1 funkcję Koordynator Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej pełni lekarz anestezjolog wykonujący 

znieczulenie na danej sali, a w przypadku zabiegu przeprowadzonego bez udziału anestezjologa, 

Koordynatorem Karty jest lekarz prowadzący zabieg. 

6. Za wykonanie antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej zgodnie ze sposobem postępowania 

podanym w Przewodniku po Antybiotykowej Profilaktyce Okołooperacyjnej w Samodzielnym 

Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie odpowiada lekarz prowadzący/sprawujący opiekę 

nad pacjentem (dokumentacja w indywidualnej karcie zleceń – leki przeciwinfekcyjne).  

7. Pacjent może opuścić Blok Operacyjny po wydaniu decyzji przez lekarza anestezjologa w przypadku 

chorych operowanych w znieczuleniu ogólnym lub przez lekarza prowadzącego zabieg, u pacjentów 

operowanych bez udziału lekarza anestezjologa, stwierdzającej, że stan pacjenta pozwala  

na przekazanie go do Oddziału. Pacjent przekazywany jest zespołowi jednego z Oddziałów 

Okulistyki w śluzie Bloku Operacyjnego. 

8. W razie wystąpienia poważnych powikłań śródoperacyjnych lub zgonu pacjenta na stole 

operacyjnym lekarz operujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu Lekarza 

Kierującego Oddziałem lub jego Zastępcę. 

9. Personel Bloku Operacyjnego oraz zespołu operacyjnego jest obowiązany przestrzegać praw  

i obowiązków pacjenta a szczególnie zachować w tajemnicy wszystko, o czym się dowie w czasie 

wykonywania swoich obowiązków. 

 

VII. Zasady ogólne: 

1. Personel Bloku Operacyjnego ściśle przestrzega szczegółowych standardów i procedur w zakresie 

sanitarno-epidemiologicznym dotyczącym m.in. poruszania się po Bloku Operacyjnym, ubrania, 

narzędzi, materiałów, obłożenia pola operacyjnego oraz innym działań zapobiegających zakażeniom 

szpitalnym i powikłaniom pooperacyjnym. 

2. Personel Bloku Operacyjnego oraz zespół anestezjologiczny i operacyjny jest obowiązany 

przestrzegać praw i obowiązków pacjenta, a szczególnie zachować w tajemnicy wszystko, o czym 

się dowie w czasie wykonywania swoich obowiązków. 

3. Pobyt pacjenta w Bloku Operacyjnym i przebieg zabiegu są szczegółowo dokumentowane. 

W zakresie Księgi Bloku/Sali Operacyjnej gromadzone są informacje: 

 dane wstępne wpisywane są przez instrumentariuszkę (w tym numer kolejny pacjenta w księdze 

bloku/sali operacyjnej; imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, a w razie braku numeru PESEL 

- rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; kod resortowy komórki organizacyjnej,  

w której pacjent przebywał; data operacji, identyfikator Sali operacyjnej), 

 dane dotyczące kwalifikacji do operacji wpisuje zespół operujący (w tym rozpoznanie 

przedoperacyjne; dane lekarza kierującego na zabieg; nazwa zakładu kierującego na zabieg; dane 

lekarza kwalifikującego do zabiegu operacyjnego;) oraz zespół anestezjologiczny (dane lekarza 

kwalifikującego do znieczulenia), 

 dane dotyczące znieczulenia wpisuje i autoryzuje zespól anestezjologiczny (w tym oznaczenie osób 

wchodzących w skład zespołu anestezjologicznego z wyszczególnieniem lekarza wykonującego 

znieczulenie, lekarza nadzorującego wykonywanie znieczulenia, lekarza kontynuującego 

znieczulenie (w tym przypadku odrębna rejestracja chwili rozpoczęcia kontynuacji 

znieczulenia);rodzaju znieczulenia zastosowanego u pacjenta i jego szczegółowy opis, 

 protokół operacji wpisuje i autoryzuje zespól operujący (w tym oznaczenie osób wchodzących  

w skład zespołu operującego, z wyszczególnieniem lekarza kierującego wykonaniem operacji  
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– operatora; datę rozpoczęcia oraz zakończenia zabiegu albo operacji, ze wskazaniem roku, 

miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym; rodzaj zabiegu albo operacji; 

szczegółowy opis przebiegu zabiegu albo operacji wraz z rozpoznaniem pooperacyjnym; zlecone 

badania diagnostyczne). 

4. Wszelkie zalecenia lekarza są uwidocznione w dokumentacji chorego. 

5. Przed zakończeniem operacji należy zliczyć narzędzia oraz bieliznę operacyjną według procedur. Po 

zakończeniu operacji należy uporządkować salę operacyjną. 

6. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku do pracy i przewidzianych regulaminowo 

obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik. 

 

VIII. Ważne telefony i adresy poczty elektronicznej: 

 Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego – 81 5030765, rkrzyzanowska@spsk1.lublin.pl 

 Lekarz Kierujący Oddziałem – 81 5326149, okulistyka1@umlub.pl 

 Sterylizacja – 81 5325049 

 Szpitalny Oddział Anestezjologiczny – 81 5349785; anestezjologia@spsk1.lublin.pl 



Załącznik  Nr 1 
do Regulaminu porządkowego  

BLOKU OPERACYJNEGO KLINIK OKULISTYKI 

 

BLOK OPERACYJNY 
KLINIK OKULISTYKI 

SPSK NR 1 W LUBLINIE 
 

PLAN OPERACJI NA DZIEŃ…………..  
 
Dyżurni: ……………………………………… 
 

Sala 
oper. 

Lp. Planowana godzina 
rozpoczęcia operacji 

Sala 
oddział 

Imię i nazwisko Rozpoznanie Proponowany 
zabieg 

Zespół 
operacyjny 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
Podpis osoby upoważnionej………………………… 
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Załącznik Nr 13 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 
 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY  
II KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  

 
 

Przepisy ogólne  
 
 

§ 1 
Głównym celem działalności Kliniki jest zapewnienie pacjentom wysokiego poziomu świadczeń 
w zakresie: opieki lekarsko – pielęgniarskiej, diagnostyki, leczenia, profilaktyki i promocji zdrowia 
w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo - badawczych.  

 
§ 2 

Do podstawowych zadań Kliniki należy udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii 
i intensywnej terapii: 
1. Intensywna terapia, tj. postępowanie mające na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz 

leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną 
niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (oddychania, krążenia, 
ośrodkowego układu nerwowego itd.) poprzez stałą obserwację i nadzór nad funkcjami życiowymi, 
intensywną pielęgnację i intensywną terapię, 

2. Anestezja, tj. wykonywanie znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych 
oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych, 

3. Reanimacja, tj. działania mającego na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania, 
4. Leczenie bólu niezależnie od jego przyczyny. 

 
§ 3 

Do pozostałych zadań Kliniki należy: 
1. Zapewnienie właściwej opieki hospitalizowanym pacjentom. 
2. Rozpoznanie, leczenie i pielęgnacja metodą „procesu pielęgnowania.” 
3. Udzielanie wykwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach 
4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
5. Monitorowanie i ciągła poprawa jakości opieki. 
6. Udzielanie świadczeń konsultacyjnych. 
7. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 
8. Działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia. 

 
§ 4 

1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych, na bazie których 
zlokalizowana jest Klinika sprawuje Kierownik Kliniki - Lekarz Kierujący. 

2. Nadzór nad organizacją pracy personelu średniego sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 
 

§ 5 
Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii stanowiącym komórkę organizacyjną Kliniki. 

 
§ 6 

1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym na 
podstawie  skierowania. 
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2. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym bez 
skierowania w przypadku konieczności natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na 
zagrożenie życia lub zdrowia. 
 

§ 7 
1. W Klinice udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy  

medycznej. 
2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 

Przepisy porządkowe 
 

§ 8 
1. Pacjenci hospitalizowani mają prawo do codziennych odwiedzin. Na życzenie pacjenta prawo do 

jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych. 
Zalecane godziny odwiedzin: od 11.00 do 17.00.  

2. Odwiedziny poza wyznaczonym czasem są możliwe z uwzględnieniem organizacji pracy personelu 
i praw innych pacjentów, w szczególności ich prawa do spokoju i intymności. 

3. W przypadku odwiedzin po godzinie 22.00 konieczne jest poinformowanie o tym fakcie lekarza 
dyżurnego.  

4. W procesie opieki nad pacjentem realizowanym w trakcie hospitalizacji mogą uczestniczyć osoby 
wskazane przez pacjenta. Zakres opieki należy ustalić z personelem pielęgniarskim i w pełni 
stosować się do zaleceń personelu. W sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych lub z powodu 
istotnych kwestii organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, 
personel medyczny oddziału ma prawo ograniczyć udział w procesie opieki nad pacjentem przez 
osoby bliskie. 

 
§ 9 

Pacjenci udają się na badania specjalistyczne i inne zabiegi poza Oddział pod opieką personelu 
medycznego.  
 

§ 10 
Dostarczanie pacjentom żywności poza szpitalnym jadłospisem jest dopuszczalne po uzgodnieniu 
z lekarzem lub pielęgniarką Oddziału. 

 
§ 11 

Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. 
 

§ 12 
Pacjenci  zobowiązani są do: 
- stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego w trakcie pobytu 

w Oddziale, 
- nie wychodzenia poza Oddział bez wiedzy i zgody personelu medycznego, 
- przebywania w Oddziale podczas obchodów lekarskich, 
- przestrzegania ciszy i zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom, 
- do dbania aby w czasie odwiedzin  osoby odwiedzające go nie zakłócały porządku szpitalnego swoim 

zachowaniem, 
- w miarę możliwości do posiadania własnych przyborów do higieny osobistej, 
- do oddania osobom towarzyszącym odzieży i obuwia lub przekazania za pokwitowaniem do 

magazynu Szpitala, 
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- do oddania osobom towarzyszącym przedmiotów wartościowych lub w uzasadnionych przypadkach, 
przekazania za pokwitowaniem do depozytu szpitalnego, 

- nie  manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, 
- korzystania z telefonu komórkowego w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom. 
 

§ 13 
1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach 

niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków  
w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza. 

2. W czasie hospitalizacji pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż 
zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę. 

3. Lekarz lub pielęgniarka informują pacjenta o konieczności przekazania leków własnych do depozytu  
w Oddziale. 

4. Leki własne pacjenta są przechowywane w depozycie w Oddziale w indywidualnych pojemnikach 
oznakowanych danymi identyfikującymi pacjenta. 

 
 

Prawa pacjenta 
 

§ 14 
1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotnego po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej we właściwej 

formie. Zgoda może być wyrażona ustnie, a nawet poprzez takie zachowanie, które w sposób 
niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom medycznym. Wyrażenie zgody 
w formie pisemnej wymagane jest zawsze jeżeli proponowane świadczenia stwarza podwyższone 
ryzyko. 

2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących normalnym 
skutkiem, jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 
upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej 
informacji. 

§ 15 
Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest pacjent, o ile 
ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do świadomego wyrażenia 
zgody (zgoda wyłączna). Odmowa udzielenia  zgody jest wiążąca. 

 
§ 16 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- która nie ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną i nie mająca rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną 

umysłowo), 
osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda zastępcza). 

2. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun, ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są 
nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom zgodę na udzielanie świadczeń 
stwarzających podwyższone ryzyko wyrażają oboje rodzice. 
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3. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony 
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator jeżeli 
wynika to z postanowienia sądu. 

4. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

5.  W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia świadczenia udziela się bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 
opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile jest to możliwe,  opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej 
samej specjalności. 

 
§ 17 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- małoletnią która ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą  dostatecznym rozeznaniem, 
- chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 

osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia są przedstawiciel ustawowy 
i pacjent, i należy uzyskać zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

2. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli lub ani przedstawiciel 
ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela  się po uzyskaniu  zezwolenia sądu opiekuńczego. 

4. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu o ile 
jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 

 
§ 18 

1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do Szpitala był niezdolny do wskazania osoby do 

udzielania informacji ,informacji udziela się osobom bliskim (małżonkom, rodzicom, teściom, 
dzieciom, wnukom, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka lub 
osobom przez nich wskazanym. 

4. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach gdy nie ma wątpliwości co 
do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej. 

 
§ 19 

1. Pozostałe prawa pacjenta w Klinice określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Karta Praw 
Pacjenta. 

2. Klinika umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami oraz je realizuje. 
3. Personel Kliniki sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do przestrzegania praw 

pacjentów oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących im praw. 
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§ 20 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie przed 
i podyplomowe. 
 

Przepisy szczególne 
 

§ 21 
Świadczenia zdrowotne udzielane są w oddziałach i w Izbie Przyjęć przez całą dobę.  
 

§ 22 
1. Harmonogram dnia w Oddziale:  

05:00 – 07:00  toaleta poranna, 
07:00 – 07:30  raport pielęgniarski, 
07:30 – 08:00  pobieranie materiałów do badań, 
08:00  pierwszy posiłek, 
08:00 – 08:15 raport lekarski, 
08:15 – 09:00  podstawowa wizyta lekarska, 
09:00   wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, 
od 11:00  odwiedziny, 
16:00 – 18:00  toaleta wieczorna,  
19:00 – 19:15  raport pielęgniarski, 
22:00 – 05:00  cisza nocna. 

 
2. Harmonogram dnia określa w sposób ramowy planową organizację pracy w Klinice,  

w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstw od  harmonogramu. 
 

§ 23 
1. Wypisywanie pacjentów odbywa się w dni robocze od godz. 12.00, w soboty od godz. 10:00. 
2. W dniu wypisu pacjent otrzymuje: 

-  dokumentację stanowiącą własność pacjenta w dniu jego przyjęcia do szpitala (wyniki badań 
diagnostycznych, konsultacji, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu), 

- dwa egzemplarze karty informacyjnej zawierającej rozpoznanie, wyniki badań obejmujące powód 
hospitalizacji, główny typ leczenia, efekty i powikłania leczenia oraz zalecenia, 

- wskazówki do dalszego postępowania, 
- odpowiednie recepty i skierowania niezbędne do kontynuacji procesu leczenia, 

     - zwolnienie od pracy w razie potrzeby. 
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Załącznik Nr 14 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 
 
 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY 
I KLINIKI PSYCHIATRII, PSYCHOTERAPII I WCZESNEJ INTERWENCJI 

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

Głównym celem działalności I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji jest zapewnienie 
pacjentom wysokiego poziomu świadczeń w zakresie: opieki lekarsko-pielęgniarskiej, diagnostyki, 
leczenia, profilaktyki i promocji zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo-
badawczych. 

§ 2 
1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych na bazie których funkcjonuje  

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji sprawuje Lekarz Kierujący. 
2. Nadzór nad organizacją pracy personelu średniego Pielęgniarka Oddziałowa. 

 
§ 3 

1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są w następujących komórkach 
organizacyjnych Kliniki: 
a. Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, 
b. Oddział Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania, 
c. Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, 
d. Oddział Dzienny Psychiatryczny, 
e. Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny, 
f. Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Młodzieży, 
g. Zespół Opieki Środowiskowej 

Ponadto w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji funkcjonuje Pracownia Badań 
Neurofizjologicznych. 
2. Świadczenia zdrowotne o charakterze ambulatoryjnym udzielane są w Przyklinicznej Przychodni 

Specjalistycznej (Poradnia Psychiatryczna) oraz Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ (Poradnia 
Zdrowia Psychicznego przy ulicy Langiewicza 6A). 

 
§ 4 

1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym na 
podstawie skierowania lub postanowienia sądu lub prokuratury o hospitalizacji. 

2. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym 
bez skierowania w przypadku konieczności natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu 
na zagrożenie życia lub zdrowia. 

3. Świadczenia zdrowotne w poradni udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym do korzystania 
(osobom nieuprawnionym – za odpłatnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).  

4. Świadczenia zdrowotne w poradni przez lekarzy psychiatrów udzielane są bez skierowania, a przez 
psychologów – na podstawie skierowania. 
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§ 5 
1. W I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji udzielane są świadczenia zdrowotne 

odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz w oparciu o obowiązujące w SPSK 
Nr 1 procedury. 

2. Udzielane świadczenia zdrowotne w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji służą 
także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

Przepisy porządkowe 

§ 6 

1.   Pacjenci hospitalizowani mają prawo do codziennych odwiedzin. Na życzenie pacjenta prawo do 
jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych. 
Zalecane godziny odwiedzin: od 11.00 do 18.30, a w przypadku odwiedzin pacjentów Oddziału 
Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w godz. od 08.00 do 18.30. 

2. Odwiedziny poza wyznaczonym czasem są możliwe z uwzględnieniem organizacji pracy personelu 
i praw innych pacjentów, w szczególności ich prawa do spokoju i intymności. 

3.    W przypadku odwiedzin po godzinie 22.00 konieczne jest poinformowanie o tym fakcie lekarza 
dyżurnego.  

4. W procesie opieki nad pacjentem realizowanym w trakcie hospitalizacji mogą uczestniczyć osoby 
wskazane przez pacjenta. Zakres opieki należy ustalić z personelem pielęgniarskim i w pełni 
stosować się do zaleceń personelu. W sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych lub z powodu 
istotnych kwestii organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, 
personel medyczny oddziału ma prawo ograniczyć udział w procesie opieki nad pacjentem przez 
osoby bliskie. 
 

§ 7 
Pacjenci udają się na badania specjalistyczne i inne zabiegi poza Oddział pod opieką personelu 
medycznego.  
 

§ 8 
1. Pacjenci mają prawo do pozostawienia odzieży i obuwia za pokwitowaniem w magazynie Szpitala 

lub do oddania ich osobom towarzyszącym. 
2. Pacjenci mają prawo do skorzystania z depozytu szpitalnego w celu przechowania przedmiotów 

wartościowych. 
3. Dostarczanie pacjentom żywności poza szpitalnym jadłospisem jest dopuszczalne po uzgodnieniu 

z lekarzem lub pielęgniarką Oddziału. 
4. Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów nie jest dopuszczalne dostarczanie 

dodatkowych leków i suplementów diety pacjentom oraz zażywanie tych leków i suplementów bez 
zgody lekarza lub pielęgniarki Oddziału.  

5. Z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w Oddziałach obowiązuje zakaz posiadania 
ostrych narzędzi i wszelkich przedmiotów mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia  
i życia. Zakaz dotyczy wszystkich Oddziałów Kliniki. 

 
§ 9 

Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, ponadto 
niedozwolone jest jakiekolwiek samodzielne wykonywanie czynności mogących mieć wpływ na stan 
oraz jakość pracy aparatury i urządzeń medycznych, jak i innych sprzętów technicznych przez osoby 
nieuprawnione.  
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§ 10 
Pacjenci zobowiązani są do: 
a) przestrzegania zasad obowiązujących w Oddziale, a także stosowania się do wszystkich zaleceń  

i wskazówek personelu medycznego w trakcie pobytu w Oddziale, 
b) nie wychodzenia poza Oddział bez wiedzy i zgody personelu medycznego, 
c) przebywania w Oddziale podczas obchodów lekarskich, 
d) przestrzegania ciszy i zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom (w tym      

korzystania z telefonów komórkowych w sposób nie zakłócający innym spokoju), 
e) stosowania się do innych zaleceń, m.in. nakazów i zakazów Dyrektora Szpitala lub upoważnionego 

przez niego lekarza wydanych w szczególności w oparciu o art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.  
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 
pacjentów (w tym w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu leczniczego i terapeutycznego 
pacjentów) oraz ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala - w przypadku konieczności 
ograniczenia praw do kontaktu z innymi osobami, przy czym zalecenia powyższe muszą być 
udostępnione pacjentom w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi. 

 
§ 11 

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach 
niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków  
w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza. 

2. W czasie hospitalizacji pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż 
zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę. 

3. Lekarz lub pielęgniarka informują pacjenta o konieczności przekazania leków własnych do depozytu 
w Oddziale. 

4. Leki własne pacjenta są przechowywane w depozycie w Oddziale w indywidualnych pojemnikach 
oznakowanych danymi identyfikującymi pacjenta. 

 
§ 12 

1. Zasady szczególne obowiązujące w Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży stanowią Załącznik 
Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Zasady szczególne obowiązujące w Oddziale Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania 
stanowią element kontraktu terapeutycznego, do którego przystępuje pacjent podczas przyjęcia do 
Oddziału i szczegółowo określone są w tym kontrakcie. 

3. Pacjenci na czas pobytu w Oddziale Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania tworzą 
Społeczność Terapeutyczną i wybierają spośród siebie Starostę Oddziału. 

4. Starosta Oddziału Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania wybierany jest na okres  
1 tygodnia w trakcie zebrania Społeczności. 

5. Starosta Oddziału Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania reprezentuje wszystkich 
pacjentów wobec personelu terapeutycznego. 

6. Społeczność Terapeutyczna w Oddziale Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania układa  
i realizuje program tygodniowy w Oddziale, a także reguluje problemy pojawiające się w czasie 
pobytu w Klinice. 

 
§ 13 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa personel kliniki ma prawo doraźnie kontrolować rzeczy osobiste 
pacjentów. Kontrola taka dokonywana jest przez dwie osoby po uprzednim zawiadomieniu pacjenta  
i w jego obecności. 
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Prawa pacjenta 
 

§ 14 
1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotnego po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej we właściwej 

formie. Zgoda może być wyrażona ustnie, a nawet poprzez takie zachowanie, które w sposób 
niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom medycznym. Wyrażenie 
zgody w formie pisemnej wymagane jest zawsze jeżeli proponowane świadczenia stwarza 
podwyższone ryzyko. 

2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących normalnym 
skutkiem, jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 
upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej 
informacji. 

 
§ 15 

Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest pacjent, o ile 
ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do świadomego wyrażenia 
zgody (zgoda wyłączna). Odmowa udzielenia zgody jest wiążąca. 

 
§ 16 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- która nie ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną i nie mająca rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną 

umysłowo), 
  osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda zastępcza). 

2. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun, ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są 
nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom zgodę na udzielanie świadczeń 
stwarzających podwyższone ryzyko wyrażają oboje rodzice. 

3. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony 
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator jeżeli 
wynika to z postanowienia sądu. 

4. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody, a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.  

5. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia świadczenia udziela się bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 
opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej 
samej specjalności. 

 

§ 17 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- małoletnią która ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 
- chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 



5 

 

osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia są przedstawiciel ustawowy 
i pacjent, i należy uzyskać zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

2. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli lub ani przedstawiciel 
ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

4. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu o ile 
jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 

 
§ 18 

1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do Szpitala był niezdolny do wskazania osoby do 

udzielania informacji, informacji udziela się osobom bliskim w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 
2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w szczególności małżonkom, 
przedstawicielowi ustawowemu /w tym rodzicom/, teściom, dzieciom, wnukom, osobie pozostającej 
we wspólnym pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka lub osobom 
przez nich wskazanym. 

4. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach gdy nie ma wątpliwości co 
do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej. 

 
§ 19 

1. Prawa pacjenta określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Karta Praw Pacjenta stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. 

2. Klinika umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami oraz je realizuje. 
3. Personel Kliniki sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do przestrzegania praw 

pacjentów oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących im praw. 
 

§ 20 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie przed 
i podyplomowe. 
 

Przepisy szczególne 

§ 21 
Przyjęcia planowe odbywają się w dni robocze w godz. 07.35 - 14.00 w Izbie Przyjęć Psychiatrii. 
Świadczenia zdrowotne o charakterze ambulatoryjnym udzielane są w poniedziałki, środy i piątki 
w godz. 08.00-15.00, we wtorki w godz. 08.00 - 18.00, oraz w czwartki w godz. 08.00 - 19.00. 
 

§ 22 

1. Harmonogram dnia w Oddziałach: 
06.00 – 07.00  dokonywanie pomiaru temperatury, pobieranie materiału do badań 

laboratoryjnych u pacjentów tego wymagających, 
07.00 – 08.00  gimnastyka, toaleta poranna, zabiegi pielęgnacyjne, czynności porządkowe  

na salach chorych, 



6 

 

08.00 – 10.00  śniadanie, przyjmowanie zleconych leków, udział w zabiegach i zajęciach 
terapeutycznych zgodnie z zaleceniami personelu leczącego, 

10.00 – 11.00  wizyta lekarska, 
11.00 – 13.00  zajęcia terapeutyczne, psychoterapia indywidualna, grupowa, psychoedukacja, 

badania lekarskie i psychologiczne, zebrania społeczności 
13.00 – 14.00  obiad, przyjmowanie zleconych leków, 
14.00 – 17.00  zajęcia terapeutyczne, spacer, zajęcia indywidualne, 
17.00 – 18.00  kolacja, 
18.00 – 19.00  zajęcia indywidualne i grupowe, 
19.00 – 20.00  wizyta lekarska, 
20.00 – 21.30  przyjmowanie leków, czynności pielęgnacyjne, toaleta wieczorna, 
22.00 – 06.00  cisza nocna. 

2. Harmonogram dnia określa w sposób ramowy planową organizację pracy w I Klinice Psychiatrii, 
Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstw od 
harmonogramu. 

 
§ 23 

1. Wypisywanie pacjentów odbywa w dni robocze od godz. 10.00 do 14.00. 
2. W dniu wypisu pacjent otrzymuje: 

-  dokumentację stanowiącą własność pacjenta w dniu jego przyjęcia do szpitala (wyniki badań 
diagnostycznych, konsultacji, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu), 

- dwa egzemplarze karty informacyjnej zawierającej rozpoznanie, wyniki badań obejmujące powód 
hospitalizacji, główny typ leczenia, efekty i powikłania leczenia oraz zalecenia, 

- wskazówki do dalszego postępowania, 
- odpowiednie recepty i skierowania niezbędne do kontynuacji procesu leczenia, 
- zwolnienie od pracy w razie potrzeby. 
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Załącznik Nr 1  
do Regulaminu Wewnętrznego I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii  

i Wczesnej Interwencji SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 
 

Zasady szczególne obowiązujące w Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży 
I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji 

 
 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów obowiązuje zakaz posiadania  

przez pacjentów Oddziału: 
a) jakichkolwiek leków i suplementów diety, w tym maści, witamin, czy kropli (jeśli podczas 

przyjęcia pacjent posiada leki/suplementy powinny być one zabrane przez rodzinę, natomiast 
jeśli przy przyjęciu nie ma rodziny leki/suplementy podpisane imieniem i nazwiskiem pacjenta 
są pozostawiane w depozycie i zwracane rodzinie/przedstawicielowi ustawowemu  
przy najbliższej wizycie; leki przeterminowane, trudne do zidentyfikowania, przesypane  
do innych niż oryginalne opakowań będą utylizowane zgodnie z odpowiednią procedurą 
szpitala), 

b) pasków, przewodów, szelek, „smyczy”, długich wisiorków, kolczyków, słuchawek 
przewodowych, krawatów, obuwia z długimi sznurówkami, ubrań z tasiemkami i innymi 
podobnymi elementami (jeżeli niemożliwe jest usunięcie tasiemki lub innych długich elementów 
z odzieży zostanie ona zwrócona rodzinie lub umieszczona w depozycie) oraz innych 
podobnych rzeczy, 

c) słoików, szklanych butelek, szklanek ze „zwykłego” szkła, nożyczek ani noża (dozwolone 
posiadanie sztućców i naczyń plastikowych), 

d) lusterek, ostrych przyborów kosmetycznych, kosmetyków w sprayu, maszynek do golenia 
(dozwolone środki do depilacji to kremy lub plastry); wskazane w pierwszym zdaniu przedmioty 
mogą być za zgodą lekarza przynoszone przez rodzinę podczas wizyty i używane  
pod jej nadzorem, po czym zabierane przez rodzinę lub pozostawiane w depozycie; istnieje 
również możliwość wydawania powyższych przedmiotów pacjentowi i używania ich  
pod nadzorem personelu, za zgodą lekarza; zakazuje się wyrzucania zużytych golarek  
do kosza na śmieci - należy oddać je pielęgniarce; pielęgniarka obowiązana jest każdorazowo 
sprawdzić, czy w koszach nie pozostawiono golarek, a w przypadku ich stwierdzenia – usunąć 
je). 

 
2. Z uwagi na konieczność zapewnienia właściwego procesu terapeutycznego oraz w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów zabrania się w Oddziale: 
a) posiadania i używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz wszelkich 

urządzeń mogących nawiązywać połączenie z internetem (w przypadku posiadania takich 
urządzeń pacjent oddaje je do depozytu, zaś zwrot następuje w dniu wypisu ze szpitala;  
za wszelkie treści nagrywane, filmowane i upubliczniane przez pacjenta odpowiedzialność 
ponosi pacjent i/lub jego przedstawiciele ustawowi); istnieje możliwość posiadania modeli 
telefonów bez funkcji pozwalających na rejestrowanie obrazu i dźwięku i nawiązywania 
połączenia z internetem; w celu realizacji prawa do kontaktów z innymi osobami pacjenci mają 
możliwość nieodpłatnego korzystania z ogólnodostępnego aparatu telefonicznego 
zainstalowanego na terenie Oddziału, 

b) posiadania i używania jakichkolwiek używek, w tym alkoholu, papierosów, substancji 
psychoaktywnych, wszelkiego rodzaju środków odurzających oraz przebywania na terenie 
Oddziału pod ich wpływem. 
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3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz osób trzecich (np. innych 
pacjentów, personelu) lekarz/pielęgniarka ma prawo: 
a) kontrolowania rzeczy osobistych pacjenta oraz odebrania i umieszczania w depozycie każdej 

rzeczy uznanej za potencjalnie niebezpieczną (kontrola taka może być zarządzona  
przez Dyrektora Szpitala lub upoważnionego przez niego lekarza i musi odbywać się 
dwuosobowo, z poszanowaniem praw pacjenta, po uprzednim uprzedzeniu oraz podjęciu próby 
uzyskania zgody pacjenta i w obecności pacjenta; czynność przeszukania  
wraz ze szczegółowym wskazaniem okoliczności oraz podjętych czynności, musi być dokładnie 
opisana w dokumentacji medycznej pacjenta), 

b) niewyrażenia lub cofnięcia zgody na wyjścia pacjenta poza oddział w sytuacjach 
wzbudzających podejrzenie zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa albo nieprzestrzegania 
regulaminu lub podpisanych kontraktów. 

 
4. Pacjenci podlegający obowiązkowi szkolnemu mogą być zwolnieni z obowiązku uczestnictwa  

w lekcjach i zajęciach świetlicowych tylko w uzasadnionych przypadkach określonych przez lekarza 
(zwolnienie takie musi być zamieszczone w dokumentacji medycznej pacjenta). 

 
5. Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach od 08.00 do 18.30 (z wyłączeniem przypadków 

szczególnych). Lekarz/pielęgniarka ma możliwość przerwania, uniemożliwienia wizyty  
lub wstrzymania odwiedzin w sytuacjach wzbudzających podejrzenie zaistnienia zagrożenia 
bezpieczeństwa pacjenta lub innych osób. 

 
6. Powyższe zasady obowiązują do odwołania. 
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 Załącznik Nr 15 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 
 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY 
II KLINIKI PSYCHIATRII I REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ 

 
 

Przepisy  ogólne 
                                                

§ 1 
Głównym  celem działalności  II  Kliniki  Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej  jest  zapewnienie 
pacjentom poziomu  świadczeń w zakresie opieki lekarsko – pielęgniarskiej, diagnostyki leczenia, 
profilaktyki i promocji  zdrowia w powiązaniu z realizacją  zadań  dydaktycznych i naukowo-badawczych. 
 

§ 2 
1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych,  na  bazie których zlokalizowana 

jest  Klinika sprawuje p.o. Kierownika Kliniki - Lekarz Kierujący. 
2. Nadzór nad organizacją pracy personelu średniego sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa, która 

współpracuje również z pracownikami firmy sprzątającej oraz pracownikami firmy ochroniarskiej. 
  

§ 3 
1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są w następujących komórkach 

organizacyjnych  Kliniki:  
a. Oddział Ogólnopsychiatryczny, 
b. Oddział Sądowo-Psychiatryczny. 

2. Świadczenia zdrowotne o charakterze ambulatoryjnym udzielane są w Przyklinicznej Przychodni 
Specjalistycznej (Poradnia Psychiatryczna) oraz Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ (Poradnia 
Zdrowia Psychicznego przy ulicy Langiewicza 6A). 

 
§ 4 

1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym na 
podstawie  skierowania  lub postanowienia sądu lub prokuratora o hospitalizacji.  

2. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym bez 
skierowania w przypadku konieczności natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na 
zagrożenie życia lub zdrowia.  

3. Pacjenci  przyjmowani są do Oddziałów Ogólnopsychiatrycznych w miarę posiadanych wolnych  miejsc.  
4. Kolejka oczekujących na przyjęcie prowadzona jest w Izbie Przyjęć Szpitala, a kwalifikacje i weryfikacja 

kolejki następują po tzw. wizytach gabinetowych w poniedziałek i wtorek  każdego tygodnia.  
 

§ 5 

1. W II Klinice udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy  
medycznej oraz w oparciu o obowiązujące w SPSK Nr 1 w Lublinie procedury. 

2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 
 

Przepisy  porządkowe 
                                             

§ 6 
1. Pacjenci hospitalizowani mają prawo do codziennych odwiedzin. Na życzenie pacjenta prawo do jego 

odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych. 
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Zalecane godziny odwiedzin: od 11.00 do 17.00. 
2. Odwiedziny poza wyznaczonym czasem są możliwe z uwzględnieniem organizacji pracy personelu 

i praw innych pacjentów, w szczególności ich prawa do spokoju i intymności. 
3. W przypadku odwiedzin po godzinie 22.00 konieczne jest poinformowanie o tym fakcie lekarza 

dyżurnego. 
4. W procesie opieki nad pacjentem realizowanym w trakcie hospitalizacji mogą uczestniczyć osoby 

wskazane przez pacjenta. Zakres opieki należy ustalić z personelem pielęgniarskim i w pełni stosować 
się do zaleceń personelu. W sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych lub z powodu istotnych kwestii 
organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, personel medyczny 
oddziału ma prawo ograniczyć udział w procesie opieki nad pacjentem przez osoby bliskie. 

 
§ 7 

Pacjenci udają się na badania  specjalistyczne i inne zabiegi poza Oddział pod opieką personelu 
medycznego.  
 

§ 8 
1. Dostarczenie pacjentom żywności poza szpitalnym jadłospisem jest dopuszczalne po uzgodnieniu  

z lekarzem lub pielęgniarką Oddziału. 
2. Nie jest dopuszczalne dostarczenie dodatkowych leków pacjentom bez porozumienia z lekarzem lub 

pielęgniarką Oddziału. 
 

§ 9 

Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, ponadto 
niedozwolone jest jakiekolwiek samodzielne wykonywanie czynności mogących mieć wpływ na stan oraz 
jakość pracy aparatury i urządzeń medycznych, jak i innych sprzętów technicznych, przez osoby 
nieuprawnione. 
 

§ 10 
Pacjenci zobowiązaniu są do:  
- stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego w trakcie pobytu  

w Oddziale, 
- nie wychodzenia poza Oddział  bez wiedzy i zgody personelu medycznego, 
- przebywania w Oddziale podczas obchodów lekarskich, 
- przestrzeganie ciszy i zachowania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom, 
- do dbania  aby w czasie odwiedzin osoby odwiedzającej  nie zakłócały porządku szpitalnego swoim  

zachowaniem, 
- do oddania osobom towarzyszącym odzieży i obuwia lub przekazania za pokwitowaniem  do magazynu 

Szpitala, 
- do oddania osobom towarzyszącym przedmiotów wartościowych lub w uzasadnionych przypadkach, 

przekazania  za pokwitowaniem  do depozytu szpitalnego, 
- korzystania z telefonu komórkowego w sposób nie zakłócający spokoju innym  pacjentom.  

 
§ 11 

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach 
niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków  
w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza. 

2. W czasie hospitalizacji pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż 
zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę. 

3. Lekarz lub pielęgniarka informują pacjenta o konieczności przekazania leków własnych do depozytu  
w Oddziale. 

4. Leki własne pacjenta są przechowywane w depozycie w Oddziale w indywidualnych pojemnikach 
oznakowanych danymi identyfikującymi pacjenta. 
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§ 12 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa personel kliniki ma prawo doraźnie kontrolować rzeczy osobiste 
pacjentów. Czynności kontrolne podejmowane są w obecności Pacjenta i po jego wcześniejszym 
poinformowaniu.  
 

Przepisy szczególne dotyczące pacjentów 
Oddziału Sądowo-Psychiatrycznego 

             
§ 13 

W stosunku do pacjentów  hospitalizowanych w trybie wykonywania środków zabezpieczających stosuje  
się ponadto regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania środków zabezpieczających określony  
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw 
środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych 
(Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu). 
 

§ 14 
1. W stosunku do pacjentów hospitalizowanych w trybie skierowania na badania psychiatryczne połączone 

z obserwacją tymczasowo aresztowanych prawo do korespondencji, kontaktów telefonicznych, 
odwiedzin, otrzymywania paczek i dokonywania zakupów podlega ograniczeniom, wynikających  
z tymczasowego aresztowania, w szczególności  zabronione jest:  

a) przekazywanie korespondencji do i od pacjentów tymczasowo aresztowanych za wyjątkiem 
korespondencji do i od jednostki prowadzącej postępowanie,  

b) posiadanie i korzystanie  z telefonów  komórkowych,  
c) kontaktowanie się  z osobami badanymi ambulatoryjnie oraz pacjentami z innych oddziałów.  
2. W stosunku do pacjentów hospitalizowanych w trybie skierowania na badania psychiatryczne połączone  

z obserwacją odbywających karę pozbawienia wolności prawo do korespondencji, kontaktów 
telefonicznych, odwiedzin, otrzymywania paczek i dokonywania zakupów podlega ograniczeniom, 
wynikających z odbywania kary pozbawienia wolności  w szczególności:  

a) zabronione jest kontaktowanie się z osobami badanymi ambulatoryjnie oraz pacjentami z innych 
oddziałów, 

b) odwiedziny rodziny i osób bliskich odbywają się za wiedzą i pod nadzorem osób uzgodnionych  
z administracją Zakładu karnego, 

c) korespondencja podlega cenzurze osób uzgodnionych z administracją Zakładu karnego,  
d) zabronione jest posiadanie i korzystanie z telefonów  komórkowych a rozmowy telefoniczne podlegają 

kontroli osób uzgodnionych z administracja Zakładu karnego. 
 

§ 15 
1. Zmiana łóżka może nastąpić za zgodą Pielęgniarki Oddziałowej  lub pielęgniarki dyżurnej.  
2. Pacjenci internowani mogą korzystać z automatu telefonicznego.  
3. Odwiedziny osób tymczasowo aresztowanych odbywają się wyłącznie za zgodą odpowiedniego  organu  

wymiaru sprawiedliwości. Odwiedziny  odbywają się w  czwartki, niedziele i święta w godz. 10.00 -  
13.00. 

4. Osoby tymczasowo aresztowane mogą otrzymywać paczki wyłącznie za zgodą organu wymiaru 
sprawiedliwości .Paczki podlegają kontroli przez wyznaczony personel. 

 
Prawa pacjenta 

 
§ 16 

1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotnego po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej we właściwej formie. 
Zgoda może być wyrażona ustnie, a nawet poprzez takie zachowanie, które w sposób niebudzący 
wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom medycznym. Wyrażenie zgody w formie 
pisemnej wymagane jest zawsze jeżeli proponowane świadczenia stwarza podwyższone ryzyko. 
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2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących normalnym skutkiem, 
jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 
upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej 
informacji. 

§ 17 

Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest pacjent, o ile  
ukończył  18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny  do świadomego wyrażenia  
zgody (zgoda wyłączna). Odmowa  udzielenia   zgody jest wiążąca. 

 

§ 18 
1. Jeżeli pacjent jest osobą: 

- ubezwłasnowolnioną i nie  mającą rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźniona 

umysłowo) osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda 
zastępcza).  

2. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony przez 
sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby  ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator jeżeli wynika to 
z postanowienia sądu. 

3. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia  zgody a udzielenie świadczenia jest niezbędne  dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty przy 
pacjenta życia lub ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu 
opiekuńczego. 

4.  W przypadku, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia  świadczenia udziela  się  bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 
opiekuńczego, po zasięgnięciu o ile  to możliwe, opinii  drugiego lekarza  w  miarę możliwości tej  samej 
specjalności.  
 

§ 19 
1.  Jeżeli  pacjent jest osobą:  

- małoletnią  która ukończyła 16 lat, 
-  ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą dostatecznym  rozeznaniem, 
- chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem,  

osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia  są przedstawiciel ustawowy i 
pacjent i należy uzyskać  zgodę każdego z nich (zgoda równoległa).  

2. Jeżeli  pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody  a udzielenie  świadczenia  jest niezbędne  dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta  życia  lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia  
udziela się  po  uzyskaniu  zezwolenia sądu opiekuńczego. 

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia  woli,  lub ani przedstawiciel  
ani pacjent nie wyrażają zgody a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty  pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju 
zdrowia świadczenia udziela się  po  uzyskaniu   zezwolenia  sądu  opiekuńczego. 

4. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowania postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
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rozstroju  zdrowia świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu o ile jest 
to możliwe, opinii  drugiego lekarza w miarę możliwości tej samej specjalności. 
 

§ 20 
1. Informacja o stanie  zdrowia udzielana jest pacjentowi  lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do Szpitala był niezdolny do wskazania osoby do udzielania 

informacji, informacji udziela się osobom bliskim (małżonkom, rodzicom, teściom, dzieciom, wnukom, 
osobie pozostającej we  wspólnym pożyciu). 

3. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach gdy nie ma wątpliwości co  do 
tego, że informacja udzielona jest osobie upoważnionej. 

§ 21 
1. Pozostałe  prawa pacjenta w  II  Klinice  określa  ustawa z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora  Szpitala  Karta Praw  Pacjenta.  
2. II Klinika umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi  im prawami oraz je realizuje.  
3. Personel II Kliniki sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do przestrzegania praw 

pacjentów oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących im praw. 
4. Personel Kliniki współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w zakresie 

realizacji jego zadań wynikających z przepisów Ustawy o Ochronie  Zdrowia Psychicznego. 

§ 22 

Przy udzielaniu świadczeń  zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie przed  
i podyplomowe. 

Przepisy szczególne 

§ 23 

Przyjęcia  planowe  odbywają się  w dni robocze w godz. 07.35 do 14.00 w Izbie Przyjęć. Świadczenia 
zdrowotne o charakterze ambulatoryjnym udzielane się w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08.00 – 15.00,  
we wtorki w godz. 08.00 – 18.00 oraz  w czwartki w godz. 08.00 – 19.00. 

§ 24 

1. Harmonogram dnia w Oddziałach:  

06.00 – 07.00  dokonywanie pomiaru temperatury, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych  
                         u pacjentów tego wymagających, 

07.00 – 08.00  gimnastyka, toaleta poranna, zabiegi pielęgnacyjne, czynności porządkowe na salach 
chorych, 

08.00 – 10.00   śniadanie, przyjmowanie  zleconych leków, udział w zabiegach i zajęciach terapeutycznych 
zgodnie z zaleceniami personelu leczącego, 

10.00 – 11.00   wizyta lekarska, 

11.00 – 13.00  zajęcia terapeutyczne, psychoterapia indywidualna, grupowa, psychoedukacja, badania 
lekarskie i psychologiczne zebrania społeczności, 

13.00 – 14.00  obiad, przyjmowanie leków, 

14.00 – 17.00  zajęcia terapeutyczne, spacer, zajęcia indywidualne, 

17.00 – 18.00  kolacja, 

18.00 – 19.00  zajęcia indywidualne i grupowe, 

19.00 – 20.00  wizyta lekarska, 

20.00 – 21.30  przyjmowanie leków, czynności pielęgnacyjne, toaleta wieczorna, 
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22.00 – 06.00  cisza nocna. 

2. Harmonogram dnia określa w sposób ramowy planową organizację pracy w II Klinice, w uzasadnionych 
przypadkach istnieje możliwość odstępstw od harmonogramu. 

 

§ 25 
1. Wypisywanie pacjentów odbywa się w dni robocze od godz. 10.00 do 14.00. 
2. W dniu wypisu pacjent otrzymuje: 

-  dokumentację stanowiącą własność pacjenta w dniu jego przyjęcia do szpitala (wyniki badań 
diagnostycznych, konsultacji, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu), 

- dwa egzemplarze karty informacyjnej zawierającej rozpoznanie, wyniki badań obejmujące powód 
hospitalizacji, główny typ leczenia, efekty i powikłania leczenia oraz zalecenia, 

- wskazówki do dalszego postępowania, 
- odpowiednie recepty i skierowania niezbędne do kontynuacji procesu leczenia, - zwolnienie od pracy 

w razie potrzeby. 
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu Wewnętrznego  

II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej 
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY WYKONYWANIA ŚRODKÓW 
ZABEZPIECZAJĄCYCH 

 
§ 1 

Przy przyjęciu do zakładu dysponującego warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia 
osoba, wobec której wykonywany jest środek zabezpieczający: 
1) jest informowana o przysługujących jej prawach i obowiązkach; 
2) jest poddawana czynnościom mającym na celu jej identyfikację; 
3) jest poddawana, przez personel tej samej płci, czynnościom kontrolnym na obecność przedmiotów, 

których posiadanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia tej osoby lub innych osób; 
4) podaje informacje o posiadanych pieniądzach i przedmiotach wartościowych; 
5) oddaje do depozytu dokumenty oraz rzeczy, o których mowa w pkt 3 i 4. 
 

§ 2 
1. Osoba, wobec której realizowany jest środek zabezpieczający w warunkach wzmocnionego  

i maksymalnego zabezpieczenia, ma prawo do: 
1) przebywania w warunkach zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jej godności osobistej; 
2) świadczeń zdrowotnych, opieki psychologicznej i wsparcia socjalnego; 
3) wykonywania praktyk i korzystania z posług religijnych; 
4) ochrony więzi rodzinnych; 
5) wysyłania i otrzymywania korespondencji oraz, w przypadku wydzielenia aparatów telefonicznych  

do użytku dla pacjentów, niekontrolowanych rozmów telefonicznych w godzinach ustalonych  
przez kierownika zakładu; 

6) poszanowania prywatności z ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki zakładu; 
7) składania próśb, skarg, wniosków i odwołań do organu właściwego do ich rozpatrywania. 
2. Korzystanie przez osoby, wobec których realizowany jest środek zabezpieczający, z przysługujących  

im praw nie może naruszać praw innych osób i zakłócać ustalonego w zakładzie porządku. 
 

§ 3 
Osoba, wobec której realizowany jest środek zabezpieczający w warunkach wzmocnionego  
i maksymalnego zabezpieczenia, ma obowiązek: 
1) przestrzegać ustalonego w zakładzie regulaminu; 
2) przestrzegać zasad współżycia społecznego; 
3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenie zakładu; 
4) stosować się do poleceń personelu; 
5) poprawnie traktować inne osoby; 
6) dbać o stan zdrowia i higienę osobistą; 
7) dbać o kulturę osobistą i kulturę słowa; 
8) sprzątać pomieszczenia, w których przebywa, i utrzymywać należyty porządek, chyba że aktualny stan 

zdrowia to uniemożliwia; 
9) uczestniczyć w programach rehabilitacyjno-leczniczych i resocjalizacyjnych zakładu. 

 
§ 4 

1. Personel zakładu ma prawo do kontroli rzeczy osobistych, łóżka, szafek i innych mebli  
oraz przedmiotów. 
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2. Kontroli, o której mowa w ust.1, dokonują co najmniej dwie osoby spośród personelu; informację  
o przeprowadzonej kontroli umieszcza się w raporcie pielęgniarskim. W przypadku znalezienia 
przedmiotów zabronionych niezwłocznie informuje się o tym fakcie lekarza dyżurnego zakładu,  
a przedmioty te przekazuje się do depozytu. 

 
§ 5 

Personel zakładu zobowiązany jest do: 
1) dbania o przestrzeganie praw i obowiązków określonych w niniejszym regulaminie; 
2) zapewniania prawidłowego procesu leczenia i rehabilitacji; 
3) dbania o bezpieczeństwo osób leczonych, personelu i osób odwiedzających; 
4) natychmiastowego interweniowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia osób 

przebywających w zakładzie; 
5) systematycznego uczestniczenia w szkoleniach wewnątrzzakładowych. 
 

§ 6 
Zakłady dysponujące wzmocnionymi i maksymalnymi warunkami zabezpieczenia posiadają procedury 
postępowania na wypadek wystąpienia pożaru, buntu, ucieczki lub innych zagrożeń, uzgodnione  
z właściwymi jednostkami Policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. 
 

§ 7 
Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach wyznaczonych przez kierownika zakładu. 
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Załącznik Nr 16 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
REGULAMIN WEWNĘTRZNY 

KLINIKI CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ 
 
 

Przepisy ogólne 
 

§ 1 
Głównym celem działalności Kliniki jest zapewnienie pacjentom wysokiego poziomu świadczeń w zakresie: 
opieki lekarsko – pielęgniarskiej, diagnostyki, leczenia, profilaktyki i promocji zdrowia w powiązaniu  
z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych.  
 

§ 2 
Do podstawowych zadań Kliniki należą: 
1. Zapewnienie właściwej opieki hospitalizowanym pacjentom. 
2. Rozpoznanie, leczenie i pielęgnacja metodą „procesu pielęgnowania”. 
3. Udzielanie profesjonalnej pomocy w nagłych wypadkach. 
4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
5. Monitorowanie i podnoszenie poziomu jakości opieki. 
6. Udzielanie świadczeń konsultacyjnych. 
7. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 
8. Działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia. 
 

§ 3 
1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych, na bazie których 

zlokalizowana jest Klinika sprawuje Kierownik Kliniki - Lekarz Kierujący. 
2. Nadzór nad organizacją pracy personelu średniego i niższego sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 

 
§ 4 

1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są w Oddziale Chirurgii Szczękowo – 
Twarzowej z salą zabiegową (zlokalizowanym przy ul. Staszica 11) stanowiącym komórkę 
organizacyjną Kliniki. 

2. Świadczenia zdrowotne o charakterze ambulatoryjnym udzielane są w Poradni Chirurgii Szczękowo 
- Twarzowej, zlokalizowanej przy ul. Staszica 14a. 
 

§ 5 
1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym na 

podstawie  skierowania. 
2. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym bez 

skierowania w przypadku konieczności natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu  
na zagrożenie życia lub zdrowia. 

3. Świadczenia zdrowotne w poradniach udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym do korzystania 
na podstawie skierowania. 
 

§ 6 
1. W Klinice udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy 

medycznej. 
2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 
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Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 

Przepisy porządkowe 
 

§ 7 
1. Pacjenci hospitalizowani mają prawo do codziennych odwiedzin. Na życzenie pacjenta prawo do 

jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych. 
Zalecane godziny odwiedzin: od 11.00 do 17.00.  

2. Odwiedziny poza wyznaczonym czasem są możliwe z uwzględnieniem organizacji pracy personelu 
i praw innych pacjentów, w szczególności ich prawa do spokoju i intymności. 

3. W przypadku odwiedzin po godzinie 22.00 konieczne jest poinformowanie o tym fakcie lekarza 
dyżurnego.  

4. W procesie opieki nad pacjentem realizowanym w trakcie hospitalizacji mogą uczestniczyć osoby 
wskazane przez pacjenta. Zakres opieki należy ustalić z personelem pielęgniarskim i w pełni 
stosować się do zaleceń personelu. W sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych lub z powodu 
istotnych kwestii organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, 
personel medyczny oddziału ma prawo ograniczyć udział w procesie opieki nad pacjentem przez 
osoby bliskie. 

 
§ 8 

Pacjenci udają się  na badania specjalistyczne i inne zabiegi poza Oddział pod opieką personelu 
medycznego.  
 

§ 9 
Dostarczanie pacjentom żywności poza szpitalnym jadłospisem jest dopuszczalne po uzgodnieniu 
z lekarzem lub pielęgniarką Oddziału. 

 
§ 10 

Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. 
 

§ 11 
Pacjenci zobowiązani są do: 
- stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego w trakcie pobytu 

w Oddziale, 
- nie wychodzenia poza Oddział bez wiedzy i zgody personelu medycznego, 
- przebywania w Oddziale podczas obchodów lekarskich, 
- przestrzegania ciszy i zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom, 
- do dbania aby w czasie odwiedzin, osoby odwiedzające go nie zakłócały porządku szpitalnego 

swoim zachowaniem, 
- w miarę możliwości do posiadania własnych przyborów do higieny osobistej, 
- do oddania osobom towarzyszącym odzieży i obuwia lub przekazania za pokwitowaniem do 

magazynu Szpitala, 
- do oddania osobom towarzyszącym przedmiotów wartościowych lub w uzasadnionych przypadkach, 

przekazania za pokwitowaniem do depozytu szpitalnego, 
- nie manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, 
- korzystania z telefonu komórkowego w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom. 
 

§ 12 
1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach 

niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków  
w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza. 
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2. W czasie hospitalizacji pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż 
zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę. 

3. Lekarz lub pielęgniarka informują pacjenta o konieczności przekazania leków własnych do depozytu  
w Oddziale. 

4. Leki własne pacjenta są przechowywane w depozycie w Oddziale w indywidualnych pojemnikach 
oznakowanych danymi identyfikującymi pacjenta. 

 
 

Prawa pacjenta 
 

§ 13 
1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotnego po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej we właściwej 

formie.  Zgoda w formie pisemnej wymagana jest zawsze jeżeli proponowane świadczenia stwarza 
podwyższone ryzyko, według Listy procedur wymagających pisemnej zgody pacjenta obowiązujące 
w SPSK  1. 

2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących normalnym 
skutkiem, jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 
upoważnioną przez  pacjenta. Jeżeli życzeniem pacjenta jest zapoznanie się z pełną informacją  
o złym  rokowaniu – ma do tego prawo.  
 

§ 14 
Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest pacjent, o ile 
ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do świadomego wyrażenia 
zgody (zgoda wyłączna). Odmowa udzielenia  zgody jest wiążąca. 
 

§ 15 
1. Jeżeli pacjent jest osobą: 

- która nie ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną i nie mająca rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną 

umysłowo), 
osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda zastępcza). 

2. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun, ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są 
nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom zgodę na udzielanie świadczeń 
stwarzających podwyższone ryzyko wyrażają oboje rodzice. 

3. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony 
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator jeżeli 
wynika to z postanowienia sądu. 

4. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

5. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia świadczenia udziela się bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 
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opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile jest to możliwe,  opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej 
samej specjalności. 

 
§ 16 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- małoletnią która ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą  dostatecznym rozeznaniem, 
- chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 

osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia są przedstawiciel ustawowy 
i pacjent, i należy uzyskać zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

2. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.  

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli lub ani przedstawiciel 
ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela  się po uzyskaniu  zezwolenia sądu opiekuńczego. 

4. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu  
o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 

 
§ 17 

1.  Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do Szpitala był niezdolny do wskazania osoby do 

udzielania informacji, informacji udziela się osobom bliskim (małżonkom, rodzicom, teściom, 
dzieciom, wnukom, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka lub osobom 
przez nich wskazanym. 

4.  Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach gdy nie ma wątpliwości co 
do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej. 

 
§ 18 

1. Pozostałe prawa pacjenta w Klinice określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Karta Praw 
Pacjenta. 

2. Klinika umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami oraz je realizuje. 
3. Personel Kliniki sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do przestrzegania praw 

pacjentów oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących im praw. 
 

§ 19 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie przed 
i podyplomowe. 

 
Przepisy szczególne 

 
§ 20 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w Oddziale przez całą dobę, natomiast w poradnia w  dni 
robocze od godz. 8.00-15.00.  

2. W przypadku ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń  zdrowotnych w Klinice  
prowadzona jest Lista Osób Oczekujących. 
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§ 21 

1. Harmonogram dnia: 
5.30 – 6.30  pomiar temperatury, tętna, ciśnienia, 

wykonywanie zleceń lekarskich godzinowych, 
6.30 – 7.00  toaleta chorych, słanie łóżek 
7.00 – 7.30  pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, 
7.30 – 8.15  śniadanie, 

podawanie leków doustnych, 
karmienie chorych, 
toaleta jamy ustnej po śniadaniu, 

8.15 – 8.40  wizyta lekarska, 
8.40 -  9.20        wykonywanie zleceń lekarskich godzinowych 
9.20 –12.30  wykonywanie zabiegów lekarsko – pielęgniarskich, 

wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych ( EKG, opatrunki ) 
12.30 – 13.30  obiad, 

podawanie leków doustnych, karmienie chorych, 
13.30 – 14.00  wykonywanie zleceń lekarskich godzinowych, 
14.00 – 16.00  czas wolny dla pacjentów, 
16.00 – 17.30  przygotowanie pacjentów do zabiegów diagnostycznych i leczniczych,  

pomiar temperatury, 
17.30 – 18.00  wieczorna wizyta lekarska 
18.00 – 19.00  kolacja, podawanie leków doustnych, karmienie chorych, realizacja zabiegów 

lekarsko – pielęgniarskich i zleceń godzinowych, 
toaleta jamy ustnej po kolacji, 

19.00 – 22.00  wykonywanie godzinowych zleceń lekarsko – pielęgniarskich, 
toaleta wieczorna, 

22.00 – 6.00  cisza nocna, 
 
2. Harmonogram dnia określa w sposób ramowy planową organizację pracy w Klinice, w uzasadnionych 

przypadkach istnieje możliwość odstępstw od  harmonogramu. 
 

§ 22 
1. Wypisywanie pacjentów odbywa się codziennie od godz. 09.00 do 19.00. 
2. W dniu wypisu pacjent otrzymuje: 

-  dokumentację stanowiącą własność pacjenta w dniu jego przyjęcia do szpitala (wyniki badań 
diagnostycznych, konsultacji, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu), 

- dwa egzemplarze karty informacyjnej zawierającej rozpoznanie, wyniki badań obejmujące powód 
hospitalizacji, główny typ leczenia, efekty i powikłania leczenia oraz zalecenia, 

- wskazówki do dalszego postępowania, 
- odpowiednie recepty i skierowania niezbędne do kontynuacji procesu leczenia, 

     - zwolnienie od pracy w razie potrzeby. 
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Załącznik Nr 17 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 
 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY  
KLINIKI HEMATOONKOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU 

 
 

Przepisy ogólne  
 

§ 1  
Głównym celem działalności Kliniki jest zapewnienie pacjentom wysokiego poziomu świadczeń 
w zakresie: opieki lekarsko – pielęgniarskiej, diagnostyki, leczenia, profilaktyki i promocji zdrowia 
w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo – badawczych.  

 
§ 2 

Do podstawowych zadań Kliniki należą w szczególności: 
1.  Zapewnienie właściwej opieki hospitalizowanym pacjentom. 
2. Rozpoznanie, leczenie, pielęgnacja metodą „procesu pielęgnowania”. 
3. Udzielanie profesjonalnej  pomocy w nagłych wypadkach. 
4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
5. Monitorowanie i ciągła  poprawa jakości opieki. 
6. Udzielanie świadczeń konsultacyjnych. 
7. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 
8. Podejmowanie działań edukacyjnych w stosunku do pacjenta i jego rodziny oraz promocja zdrowia. 

 
§ 3 

1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych, na bazie których 
zlokalizowana jest Klinika sprawuje Kierownik Kliniki - Lekarz Kierujący. 

2. Nadzór nad organizacją pracy personelu średniego sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 
 

§ 4 
1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są w następujących komórkach 

organizacyjnych Kliniki: 
a. Oddział Hematoonkologii, Transplantacji Szpiku i Chemioterapii, 
b. Pracowni Cytogenetycznej, 
c. Pracowni Cytometrii  Przepływowej, 
d. Pracowni Aferez i Manipulacji Komórkowych. 

2. Świadczenia zdrowotne o charakterze ambulatoryjnym udzielane są w Poradni Hematoonkologii. 
3. W skład Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku wchodzi  Bank Komórek Krwiotwórczych. 
4. Ponadto na bazie Oddziału Hematoonkologii, Transplantacji Szpiku i Chemioterapii funkcjonuje 

laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - Specjalistyczne Laboratorium Diagnostyki 
Hematologicznej i Transplantacyjnej „ HEMlab”. 

 
§ 5 

1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym  
na podstawie  skierowania. 

2. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym  
bez skierowania w przypadku konieczności natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu 
na zagrożenie życia lub zdrowia. 

3. Świadczenia zdrowotne w poradniach udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym do korzystania, 
na podstawie skierowania. 
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§ 6 

1. W Klinice udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy  
medycznej. 

2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

3. W przypadku ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych  
w Oddziale prowadzona jest lista osób oczekujących. 

 
Przepisy porządkowe 

 
§ 7 

1. Pacjenci hospitalizowani mają prawo do codziennych odwiedzin. Na życzenie pacjenta prawo  
do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego 
wskazanych. Zalecane godziny odwiedzin: od 11.00 do 17.00.  

2. Odwiedziny poza wyznaczonym czasem są możliwe z uwzględnieniem organizacji pracy personelu 
i praw innych pacjentów, w szczególności ich prawa do spokoju i intymności. 

3. W przypadku odwiedzin po godzinie 22.00 konieczne jest poinformowanie o tym fakcie lekarza 
dyżurnego.  

4. W procesie opieki nad pacjentem realizowanym w trakcie hospitalizacji mogą uczestniczyć osoby 
wskazane przez pacjenta. Zakres opieki należy ustalić z personelem pielęgniarskim i w pełni 
stosować się do zaleceń personelu. W sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych lub z powodu 
istotnych kwestii organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, 
personel medyczny oddziału ma prawo ograniczyć udział w procesie opieki nad pacjentem  
przez osoby bliskie. 

5. W szczególnych przypadkach związanych z obniżoną odpornością pacjentów możliwym jest 
ograniczenie odwiedzin celem zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa pacjenta. 

 
§ 8 

1. Pacjenci udają się na badania specjalistyczne i inne zabiegi poza Oddział pod opieką personelu 
medycznego.  

2. W czasie przekazania pacjenta do innych jednostek Szpitala zapewnia się stałą opiekę 
wykwalifikowanego personelu. 

 
§ 9 

Dostarczanie pacjentom żywności poza szpitalnym jadłospisem jest dopuszczalne po uzgodnieniu 
z lekarzem lub pielęgniarką Oddziału. 

 
§ 10 

Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. 
 

§ 11 
Pacjenci  zobowiązani są do: 
- stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego w trakcie pobytu 

w Oddziale, 
- nie wychodzenia poza Oddział bez wiedzy i zgody personelu medycznego, 
- przebywania w Oddziale podczas obchodów lekarskich, 
- przestrzegania ciszy i zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom, 
- do dbania aby w czasie odwiedzin  osoby odwiedzające go nie zakłócały porządku szpitalnego 

swoim zachowaniem, 
- w miarę możliwości do posiadania własnych przyborów do higieny osobistej, 
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- do oddania osobom towarzyszącym odzieży i obuwia lub przekazania za pokwitowaniem  
do magazynu Szpitala, 

- do oddania osobom towarzyszącym przedmiotów wartościowych lub w uzasadnionych przypadkach, 
przekazania za pokwitowaniem do depozytu szpitalnego, 

- nie  manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, 
- korzystania z telefonu komórkowego w sposób nie zakłócający pracy urządzeń medycznych oraz 

porządku. 
 

 
§ 12 

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach 
niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków  
w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza. 

2. W czasie hospitalizacji pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż 
zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę. 

3. Lekarz lub pielęgniarka informują pacjenta o konieczności przekazania leków własnych do depozytu  
w Oddziale. 

4. Leki własne pacjenta są przechowywane w depozycie w Oddziale w indywidualnych pojemnikach 
oznakowanych danymi identyfikującymi pacjenta. 

 
Prawa pacjenta 

 
§ 13 

1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotnego po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej we właściwej 
formie. Zgoda może być wyrażona ustnie, a nawet poprzez takie zachowanie, które w sposób 
niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom medycznym. Wyrażenie zgody 
w formie pisemnej wymagane jest zawsze jeżeli proponowane świadczenia stwarza podwyższone 
ryzyko. 

2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących normalnym 
skutkiem, jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 
upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej 
informacji. 

 
§ 14 

Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia  zdrowotnego jest pacjent,  
o ile ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do świadomego 
wyrażenia zgody (zgoda wyłączna). Odmowa udzielenia  zgody jest wiążąca. 

 
§ 15 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- która nie ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną i nie mająca rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną 

umysłowo) osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda 
zastępcza). 
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2. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun, ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są 
nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom zgodę na udzielanie świadczeń 
stwarzających podwyższone ryzyko wyrażają oboje rodzice. 

3. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony 
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator jeżeli 
wynika to z postanowienia sądu. 

4. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe  
lub odmawia udzielenia zgody a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.  

5. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia świadczenia udziela się bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 
opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile jest to możliwe,  opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej 
samej specjalności. 

 
§ 16 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- małoletnią która ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą  dostatecznym rozeznaniem, 
- chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 

osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia są przedstawiciel ustawowy 
i pacjent, i należy uzyskać zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

2. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe  
lub odmawia udzielenia zgody a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.  

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli lub ani przedstawiciel 
ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela  się po uzyskaniu  zezwolenia sądu opiekuńczego. 

4. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu  
o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 

 
§ 17 

1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do Szpitala był niezdolny do wskazania osoby  

do udzielania informacji ,informacji udziela się osobom bliskim (małżonkom, rodzicom, teściom, 
dzieciom, wnukom, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka  
lub osobom przez nich wskazanym. 

4. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach gdy nie ma wątpliwości  
co do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej. 

 
§ 18 

1. Pozostałe prawa pacjenta w Klinice określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Karta Praw 
Pacjenta. 
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2. Klinika umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami oraz je realizuje. 
3. Personel Kliniki sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do przestrzegania praw 

pacjentów oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących im praw. 
 

§ 19 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie przed 
i podyplomowe. 
 

Przepisy szczególne 
 

§ 20 
3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w oddziałach i w Izbie Przyjęć przez całą dobę, natomiast 

świadczenia zdrowotne o charakterze ambulatoryjnym udzielane są we wtorki w godz. od 11.00  
do 18.00, w pozostałe dni robocze w godz. od 08.00 do 15.00. 

4. Przyjęcia planowe odbywają się w dni robocze w godz. od 07.35 do 14.00 w Izbie Przyjęć Ogólnej  
przy ul. Staszica 11. 

 
§ 21 

1. Harmonogram dnia:  
   06:00 – 07:00 mierzenie temperatury, tętna, ciśnienia, 
 07:00 – 08:00  wykonywanie zleceń lekarskich godzinowych, pobieranie materiału do badań 

laboratoryjnych,  
 08:00 – 09:00 śniadanie, podawanie leków doustnych, karmienie chorych, 
09:00 – 12:00  przygotowanie pacjentów do zabiegów diagnostycznych, wykonywanie 

zabiegów lekarsko – pielęgniarskich, wykonywanie zabiegów diagnostycznych  
i leczniczych, wizyty lekarskie, 

   12:00 – 12:30 czas wolny dla pacjentów,  
   12:30 – 13:30 obiad, podawanie leków doustnych, karmienie chorych, 
   13:30 – 15:00 czas wolny dla pacjentów 
   15:00 – 19:00 realizacja zabiegów lekarsko- pielęgniarskich, zabiegi pielęgnacyjne,  

   przygotowanie pacjentów do zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 
mierzenie temperatury, podawanie leków doustnych, wizyta wieczorna, 

   19:00 – 22:00 wykonywanie zleceń lekarsko–pielęgniarskich, toaleta wieczorna,  
   22:00 – 06:00  cisza nocna.      

 
2. Harmonogram dnia określa w sposób ramowy planową organizację pracy w Klinice,  

w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstw od  harmonogramu. 
 

§ 22 
1. Wypisywanie pacjentów odbywa się we wszystkie dni tygodnia od godz. 09.00. 
2. W dniu wypisu pacjent otrzymuje: 

-  dokumentację stanowiącą własność pacjenta w dniu jego przyjęcia do szpitala (wyniki badań 
diagnostycznych, konsultacji, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu), 

- dwa egzemplarze karty informacyjnej zawierającej rozpoznanie, wyniki badań obejmujące powód 
hospitalizacji, główny typ leczenia, efekty i powikłania leczenia oraz zalecenia, 

- wskazówki do dalszego postępowania, w tym informacje dotyczące samoopieki i samopielęgnacji, 
- odpowiednie recepty i skierowania niezbędne do kontynuacji procesu leczenia, 
- zwolnienie od pracy w razie potrzeby. 
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Załącznik Nr 18 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie  

REGULAMIN WEWNĘTRZNY  
KLINIKI CHORÓB ZAKAŹNYCH 

Przepisy ogólne 

§ 1 
Głównym celem działalności Kliniki Chorób Zakaźnych jest zapewnienie pacjentom wysokiego poziomu 
świadczeń w zakresie: opieki lekarsko - pielęgniarskiej, diagnostyki, leczenia, profilaktyki i promocji 
zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych.  

§ 2 
Do podstawowych zadań Kliniki należy: 
1. Zapewnienie właściwej opieki hospitalizowanym pacjentom. 
2. Rozpoznanie, leczenie, pielęgnacja metodą „procesu pielęgnowania”. 
3. Udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach (reanimacja). 
4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
5. Monitorowanie i ciągła poprawa jakości opieki. 
6. Udzielanie świadczeń konsultacyjnych. 
7. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 
8. Działalność oświatowo - zdrowotna i promocja zdrowia. 

§ 3 
1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych, na bazie których 

zlokalizowana jest Klinika sprawuje Kierownik Kliniki - Lekarz Kierujący. 
2. Nadzór nad organizacją pracy personelu średniego sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 

§ 4 
1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są w następujących komórkach 

organizacyjnych Kliniki, zlokalizowanych przy ul. Staszica 16: 
a. Oddział Chorób Zakaźnych, 
b. Izba Przyjęć Chorób Zakaźnych. 

2. Świadczenia zdrowotne o charakterze ambulatoryjnym udzielane są w Poradni Chorób Zakaźnych, 
zlokalizowanej przy ul. Staszica 16, Poradni Diagnostyczno-Leczniczej, zlokalizowanej przy ul. 
Radziwiłłowskiej 13 oraz Poradni Hepatologicznej zlokalizowanej przy ul. Staszica 16. 
 

§ 5 
1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym na 

podstawie skierowania. 
2. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym 

bez skierowania w przypadku konieczności natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu 
na zagrożenie życia lub zdrowia. 

3. Świadczenia zdrowotne w Poradni Chorób Zakaźnych udzielane są bezpłatnie osobom 
uprawnionym do korzystania, skierowania, natomiast w Poradni Diagnostyczno-Leczniczej 
udzielane są bezpłatnie osobom uprawnionym do korzystania bez skierowania. 
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§ 6 
1. W Klinice udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy 

medycznej. 
2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

§ 7 
1. Kontakt chorych z osobami odwiedzającymi zapewniony jest przez wideotelefony, w które są 

wyposażone sale chorych oraz pomieszczenie dla odwiedzających. 
2. W szczególnych przypadkach za zgodą Kierownika Kliniki, lekarza dyżurnego i lekarza 

prowadzącego, kontakt osób odwiedzających z chorym może być bezpośredni, odwiedzający 
odpowiednio zabezpieczeni w ubranie ochronne mogą wejść do sali chorego. 

§ 8 
Pacjenci udają się na badania specjalistyczne i inne zabiegi poza Oddział pod opieką personelu 
medycznego. 

 
§ 9 

W Oddziale zapewnia się lodówkę do przechowywania żywności. 
 

§ 10 
Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. 
 

§ 11 
Pacjenci zobowiązani są do: 
- stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego w trakcie pobytu 

w Oddziale, 
- nie wychodzenia poza Oddział bez wiedzy i zgody personelu medycznego, 
- przebywania w Oddziale podczas obchodów lekarskich, 
- przestrzegania ciszy i zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom, 
- do dbania aby w czasie odwiedzin, osoby odwiedzające go nie zakłócały porządku szpitalnego 

swoim zachowaniem, 
- w miarę możliwości do posiadania własnych przyborów do higieny osobistej, 
- do oddania osobom towarzyszącym odzieży i obuwia lub przekazania za pokwitowaniem  

do magazynu Szpitala, 
- do oddania osobom towarzyszącym przedmiotów wartościowych lub w uzasadnionych przypadkach, 

przekazania za pokwitowaniem do depozytu szpitalnego, 
- nie manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, 
- korzystania z telefonu komórkowego w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom. 

 
§ 12 

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach 
niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków  
w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza. 

2. W czasie hospitalizacji pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż 
zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę. 

3. Lekarz lub pielęgniarka informują pacjenta o konieczności przekazania leków własnych do depozytu 
w Oddziale. 

4. Leki własne pacjenta są przechowywane w depozycie w Oddziale w indywidualnych pojemnikach 
oznakowanych danymi identyfikującymi pacjenta. 
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§ 13 
1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotnego po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej we właściwej 

formie. Zgoda może być wyrażona ustnie, a nawet poprzez takie zachowanie, które w sposób 
niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom medycznym. Wyrażenie 
zgody w formie pisemnej wymagane jest zawsze jeżeli proponowane świadczenia stwarza 
podwyższone ryzyko. 

2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących normalnym 
skutkiem, jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 
upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej 
informacji. 

 
§ 14 

Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest pacjent, o ile 
ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do świadomego wyrażenia 
zgody (zgoda wyłączna). Odmowa udzielenia zgody jest wiążąca. 

 
§ 15 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- która nie ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną i nie mająca rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną 

umysłowo) osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy 
(zgoda zastępcza). 

2. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun, ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są 
nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom zgodę na udzielanie świadczeń 
stwarzających podwyższone ryzyko wyrażają oboje rodzice. 

3. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony 
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator jeżeli 
wynika to z postanowienia sądu. 

4. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.  

5. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia świadczenia udziela się bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 
opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej 
samej specjalności. 

 
§ 16 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- małoletnią która ukończyła 16 lat, 
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- ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 
- chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 
osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia są przedstawiciel ustawowy 
i pacjent, i należy uzyskać zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli lub ani przedstawiciel 
ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

3. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu o ile 
jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 
 

§ 17 
1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do Szpitala był niezdolny do wskazania osoby do 

udzielania informacji, informacji udziela się osobom bliskim (małżonkom, rodzicom, teściom, 
dzieciom, wnukom, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka lub 
osobom przez nich wskazanym. 

4. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach gdy nie ma wątpliwości co 
do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej. 

 
§ 18 

1. Pozostałe prawa pacjenta w Klinice określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Karta Praw 
Pacjenta. 

2. Klinika umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami oraz je realizuje. 
3. Personel Kliniki sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do przestrzegania praw 

pacjentów oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących im praw. 
 

§ 19 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie przed 
i podyplomowe. 
 

Przepisy szczególne 
 

§ 20 
1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w Oddziale i w Izbie Przyjęć przez całą dobę, natomiast 

w poradniach we wtorek w godzinach 08.00 - 18.00, w pozostałe dni robocze w godzinach 08.00  
-14.00. 

2. W sytuacji braku miejsc w Klinice Chorób Zakaźnych prowadzona jest lista oczekujących 
niewymagających przyjęcia w trybie pilnym. 

 
§ 21 

1. Harmonogram dnia: 
06:00 – 07:00  mierzenie temperatury, tętna, ciśnienia, wykonywanie zleceń,  

godzinowych, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, 
   07:00 – 08:00 toaleta poranna i ścielenie łóżek, 
   08:00 – 09:00  śniadanie ,rozdanie leków doustnych, karmienie chorych, 
   09:00 – 10:00  obchód lekarski, 



5 

 

10:00 – 12:30  badania diagnostyczne, zabiegi pielęgniarskie, 
12:30 – 13:30  obiad, rozdanie leków doustnych, 
13:30 – 14:30  wykonywanie zleceń godzinowych, 
14:30 – 16:00  cisza poobiednia, 
16:00 – 17:00  pomiar temperatur, tętna, ciśnienia, wykonywanie zleceń godzinowych, 
17:00 – 17:30  wizyta lekarska, 
17:30 – 18:15  wykonywanie zleceń doraźnych, 
18:15 – 18:45  kolacja, karmienie chorych, rozdanie leków doustnych, 
20:00 – 21:00  toaleta wieczorna, 
21:00 – 22:00  wykonywanie zleceń godzinowych, 
22:00 – 06:00  cisza nocna. 

2. Harmonogram dnia określa w sposób ramowy planową organizację pracy w Klinice,  
w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstw od harmonogramu. 

§ 22 
1. Wypisywanie pacjentów odbywa się codziennie od godz. 08.00 do 13.00, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym lub ordynatorem. 
2. W dniu wypisu pacjent otrzymuje: 

-  dokumentację stanowiącą własność pacjenta w dniu jego przyjęcia do szpitala (wyniki badań 
diagnostycznych, konsultacji, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu), 

- dwa egzemplarze karty informacyjnej zawierającej rozpoznanie, wyniki badań obejmujące powód 
hospitalizacji, główny typ leczenia, efekty i powikłania leczenia, 

- wskazówki do dalszego postępowania, 
- odpowiednie recepty i skierowania niezbędne do kontynuacji procesu leczenia, 
- zwolnienie od pracy w razie potrzeby. 
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Załącznik Nr 19 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 
 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY  
IZBY PRZYJĘĆ OGÓLNEJ 

                
 

Przepisy ogólne 
 
 

§ 1 

Głównym celem działalności Izby Przyjęć Ogólnej jest zapewnienie pacjentom wysokiego poziomu 
świadczeń w zakresie: opieki lekarsko – pielęgniarskiej, diagnostyki, leczenia, profilaktyki i promocji 
zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo – badawczych. 

 
§ 2 

 
Do zadań Izby Przyjęć należy w szczególności: 
- badanie lekarskie chorych zgłaszających się do Szpitala, 
- przyjmowanie do Szpitala chorych zakwalifikowanych do hospitalizacji, 
- udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w Szpitalu lub 

zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie, 
- kierowanie do leczenia szpitalnego we właściwych Oddziałach chorych, którzy się do niego 

kwalifikują a zostali przywiezieni przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłosili się we własnym 
zakresie, w stanie zagrożenia zdrowotnego, 

- organizowanie pomocy medycznej w przypadku masowego napływu chorych, rozpoczynanie akcji 
ratowniczej, powiadamianie personelu o konieczności natychmiastowego przybycia do Szpitala, 

- prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej. 
 

§ 3  

1. Nadzór formalny nad funkcjonowaniem Izby Przyjęć sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Medycznych. 
2. Nadzór medyczny nad funkcjonowaniem Izby Przyjęć Ogólnej sprawuje lekarz dyżurny Izby Przyjęć. 
3. Nadzór nad organizacją pracy personelu pielęgniarskiego sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 

 
§ 4 

Świadczenia zdrowotne udzielane są w:  
1. Izbie Przyjęć Planowych, w której pacjenci przyjmowani są do Szpitala na podstawie skierowania 

wystawionego przez lekarza, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu; 
2. Izbie Przyjęć Ambulatoryjnych (Nagłych), w której udzielane są świadczenia zdrowotne pacjentom 

w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. W przypadku niemożliwości osiągnięcia celu 
leczniczego pacjenci IPA przyjmowani są do Szpitala. 

3. Przyjęcia pacjentów oraz świadczenia zdrowotne udzielane w Izbie Przyjęć odbywają się zgodnie  
z obowiązująca Procedurą pracy Izby Przyjęć Ogólnej SPSK Nr 1. 
 

§ 5 

1. Przyjęcie ze wskazań nagłych - przyjęcie do Oddziału pacjenta z objawami nagłego zagrożenia 
zdrowotnego bez skierowania lub ze skierowaniem od lekarza w trybie pilnym. 

2. Przyjęcie planowe - przyjęcie do Oddziału pacjenta z lub bez objawów zagrożenia zdrowia, po 
uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia na podstawie skierowania od lekarza. 
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Przyjęcia pacjentów w trybie planowym odbywają się w dni robocze w godz. 07:00 do 14:35, w Izbie 
Przyjęć Planowych, a po godzinie 14:35 i w dniach wolnych w Izbie Przyjęć Ambulatoryjnych (Nagłych). 
Izba Przyjęć Ambulatoryjnych pracuje w systemie całodobowym, siedem dni w tygodniu. 
 

§ 6 
1. W Izbie Przyjęć Ogólnej udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej 

wiedzy medycznej. 
2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 

Przepisy porządkowe 
 

§ 7 
Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, a także 
używania substancji, które znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę  
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 
§ 8 

1. Pacjenci zobowiązani są do: 
- stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek i innych członków  

personelu medycznego, 
- nie manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, 
- zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom, 
- zachowywania się w sposób nie zakłócający prawidłowego przebiegu procesu udzielania świadczeń 

zdrowotnych, 
- poszanowania mienia Szpitala znajdującego się na obszarze Izby Przyjęć. 
2. Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów przyjętych w celu udzielenia pomocy medycznej, 

niedozwolone jest samowolne i bez wiedzy personelu medycznego opuszczanie Izby Przyjęć przez 
Pacjentów. 

3. Samowolne rejestrowanie obrazu oraz dźwięku urządzeniami nagrywającymi na terenie Izby 
Przyjęć jest zabronione. 

 
Prawa pacjenta 

 
§ 9 

1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotnego po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej we właściwej 
formie. Zgoda może być wyrażona ustnie, a nawet poprzez takie zachowanie, które w sposób 
niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom medycznym. Wyrażenie zgody 
w formie pisemnej wymagane jest zawsze jeżeli proponowane świadczenia stwarza podwyższone 
ryzyko. 

2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących normalnym 
skutkiem, jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 
upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej 
informacji. 

 
 
 



3 

 

§ 10 
Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest pacjent, który jest 
zdolny do świadomego wyrażenia zgody (zgoda wyłączna). Odmowa udzielenia zgody jest wiążąca. 

 
§ 11 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- która nie ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną i nie mająca rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną 

umysłowo), 
osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda zastępcza). 

2. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun, ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są 
nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom zgodę na udzielanie świadczeń 
stwarzających podwyższone ryzyko wyrażają oboje rodzice. 

3. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony 
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator jeżeli 
wynika to z postanowienia sądu. 

4. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- małoletnią, która ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 
- chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 
Osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia są przedstawiciel ustawowy  
i pacjent, i należy uzyskać zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

5. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli lub ani przedstawiciel 
ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

6. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

7. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia świadczenia udziela się bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 
opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile jest możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej 
samej specjalności. 

 
§ 12 

 
1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do Szpitala był niezdolny do wskazania osoby 

upoważnionej do danych na temat jego stanu zdrowia i leczenia, informacji udziela się osobom 
bliskim (małżonkom, rodzicom, teściom, dzieciom, wnukom, osobie pozostającej we wspólnym 
pożyciu). 

3. Informacja o hospitalizacji pacjenta wraz ze wskazaniem Oddziału, w którym pacjent jest leczony 
udzielana jest osobom przez niego upoważnionym lub osobom bliskim (w przypadku chorych 
niezdolnych w chwili przyjęcia do wyrażenia upoważnienia) 

4. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka lub 
osobom przez nich wskazanym. 
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5. Informacji w formie telefonicznej może zostać udzielona jedynie w wyjątkowych przypadkach  
– w sytuacji wyższej konieczności, gdy nie ma wątpliwości, że odbiorcą jest osoba upoważniona do 
uzyskania informacji na temat pacjenta. 

6. Na prośbę pacjenta lekarz dyżurny lub pielęgniarka dyżurna powiadamia rodzinę lub najbliższych  
o jego pobycie w Szpitalu. 
 

§ 13 
1. Pozostałe prawa pacjenta w określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Karta Praw 
Pacjenta. 

2. Personel Izby Przyjęć umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami. Treść 
obowiązującej w Szpitalu Karty Praw Pacjenta jest dostępna dla Pacjentów Izby Przyjęć. 

3. Personel Izby Przyjęć sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do poszanowania  
i przestrzegania praw pacjentów. 

 
§ 14 

Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie przed 
i podyplomowe. 
 

Przepisy szczególne 
 

§ 15 
1. Sytuacje problematyczne i kontrowersyjne oraz wnioski na temat procesu udzielania świadczeń 
zdrowotnych w Izbie Przyjęć rozstrzyga Zastępca Dyrektora ds. Medycznych. 
2. Książka przyjęć i wypisów Izby Przyjęć Planowych oraz Izby Przyjęć Ambulatoryjnych (Nagłych) jest 
prowadzona w formie elektronicznej, w postaci archiwizowanych wydruków ze Szpitalnego Systemu 
Obsługi Informatycznej. 
3. Zakres informacji na temat pacjentów Szpitala udostępnianych policji reguluje ustawa o działalności 
leczniczej (art. 28a ust. 2, nowelizacji z 15 lipca 2016 r.: „Podmiot wykonujący działalność leczniczą 
udziela na żądanie Policji, informacji o fakcie przyjęcia osoby zaginionej w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji”). 
4. Na podstawie ww. przepisu obowiązek dotyczy udzielenia informacji wyłącznie o przyjęciu  
– hospitalizacji, poradzie ambulatoryjnej udzielonej osobie zaginionej. W innych sytuacjach informacji 
mogą zostać udostępnione policji jedynie na pisemne zlecenie sądu lub prokuratury. 
5. Każdy przypadek udostępnienia policji informacji na temat pacjenta Szpitala podlega rejestracji. 
Odnotowane zostają dane takie jak: 
- dane personalne funkcjonariusza policji, 
- jego stopień oraz komisariat, który reprezentuje, 
- numer legitymacji służbowej, 
- dane pacjenta, którego dane zostają udostępnione, 
- powód/cel dla jakiego dane pacjenta służą policji, 
- podpis policjanta, 
- podpis pielęgniarki/lekarza udzielającego informacji. 
Informacji nie udziela się drogą telefoniczną a wyłącznie po osobistym zgłoszeniu się funkcjonariusza 
policji. 
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Załącznik Nr 20 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 
 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY 
ZAKŁADU RADIOLOGII ZABIEGOWEJ I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

 

Przepisy ogólne 
 
 

§ 1 
Głównym celem działalności Zakładu jest zapewnienie pacjentom wysokiego poziomu świadczeń 
w zakresie diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego jak i promieniowania 
jonizującego, profilaktyki i promocji zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań naukowo-badawczych 
i dydaktycznych. 
 

§ 2 
Do zadań Zakładu należy: 
1. Wykonywane badań diagnostyki obrazowej metodą jądrowego rezonansu magnetycznego. 
2. Wykonywane badań diagnostyki obrazowej angiografii. 
3. Wykonywane mało inwazyjnych przezskórnych zabiegów leczniczych. 
4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z aktami prawnymi i procedurami obowiązującymi w SPSK 

Nr 1 w Lublinie. 
5. Monitorowanie i ciągła poprawa jakości badań diagnostycznych. 
6. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 

 
§ 3 

1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Zakładu sprawuje Kierownik Zakładu. 
2. Nadzór nad organizacją pracy techników elektroradiologii sprawuje Kierownik Zespołu Techników. 
3. Nadzór nad organizacją pracy personelu pielęgniarskiego sprawuje Pielęgniarka Koordynująca. 

 
§ 4 

Świadczenia zdrowotne udzielane są w następujących komórkach organizacyjnych Kliniki: 
1. Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej, 
2. Pracownia Radiologii Zabiegowej. 

§ 5 
W Zakładzie wykonywane są badania diagnostyczne z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego jak 
i promieniowania jonizującego oraz zabiegi naczyniowe. 
 

§ 6 
1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala oraz 

pacjentom innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na podstawie skierowania. 
2. Świadczenia zdrowotne co do wykonywania których nie ma przeciwwskazań mogą być udzielane 

także bez skierowania. 
3. Świadczenia mogą być udzielane bezpłatnie lub za odpłatnością, na zasadach określonych 

w cennikach, stanowiących załączniki do regulaminu organizacyjnego. 
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§ 7 
1. W Zakładzie udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy 

medycznej. 
2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 

§ 8 
Za realizację systemu jakości w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej odpowiada 
Pełnomocnik ds. Systemu Jakości w Radiologii. 
 

§ 9 
Za ochronę radiologiczną w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej jest 
odpowiedzialny Inspektor Ochrony Radiologicznej, który opracowuje instrukcje ochrony radiologicznej, 
prowadzi okresowa kontrolę dozymetryczną oraz prowadzi nadzór nad indywidualnymi środkami 
ochrony radiologicznej. 

 

Przepisy porządkowe 

§ 10 
Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. 

§ 11 
Pacjenci zobowiązani są do: 
- stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek i innych członków 

personelu medycznego, 
- zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom, 
- nie manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych. 

Prawa pacjenta 

§ 12 

1. Świadczenia udzielane są po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta. 
2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 

rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących normalnym 
skutkiem, jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 
upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej 
informacji. 

§ 13 
Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest pacjent, o ile 
ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do świadomego wyrażenia 
zgody (zgoda wyłączna). Odmowa udzielenia zgody jest wiążąca. 
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§ 14 
1. Jeżeli pacjent jest osobą: 

- która nie ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną i nie mająca rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną 

umysłowo), 
osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda zastępcza). 

2. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun, ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są 
nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom zgodę na udzielanie świadczeń 
stwarzających podwyższone ryzyko wyrażają oboje rodzice. 

3. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony 
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator jeżeli 
wynika to z postanowienia sądu. 

4. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

5. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia świadczenia udziela się bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 
opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej 
samej specjalności. 

 
§ 15 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- małoletnią która ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 
- chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 

osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia są przedstawiciel ustawowy 
i pacjent, i należy uzyskać zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

2. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli lub ani przedstawiciel 
ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

4. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu o ile 
jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności.  

 
§ 16 

1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do Szpitala był niezdolny do wskazania osoby do 

udzielania informacji ,informacji udziela się osobom bliskim (małżonkom, rodzicom, teściom, 
dzieciom, wnukom, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka lub 
osobom przez nich wskazanym. 
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4. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach gdy nie ma wątpliwości co 
do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej. 

 
§ 17 

1. Pozostałe prawa pacjenta w Klinice określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Karta Praw 
Pacjenta. 

2. Klinika umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami oraz je realizuje. 
3. Personel Kliniki sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do przestrzegania praw 

pacjentów oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących im praw. 
 

§ 18 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie przed 
i podyplomowe. 

Przepisy szczególne 

§ 19 
Świadczenia zdrowotne planowe udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 
13.00, w pozostałych przypadkach całodobowo. 

§ 20 
1. Rejestracja pacjentów odbywa się w sekretariacie Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki 

Obrazowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 14.30 tel. (81) 534 01 58. 
2. W trakcie rejestracji ustalany jest termin badania a pacjent otrzymuje wytyczne do przygotowania się 

do zabiegu. 
3. Na badanie pacjent zgłasza się z ważnym skierowaniem. 
 

§ 21 
1. Wydawanie opisów wyników badań lub zabiegów odbywa się od poniedziałku do piątku od 07.30 - 

14.30. 
2. Opisy wyników pacjentów SPSK Nr 1 w Lublinie (wersja papierowa i nośnik CD) dołączane są do 

Historii Choroby danego pacjenta bezpośrednio po wykonanej procedurze. Historia Choroby 
przekazywana jest personelowi oddziału towarzyszącego pacjentowi. 

3. Opisy wyników pacjentów ambulatoryjnych (wersja papierowa i nośnik CD) wydawane są pacjentom 
lub osobom przez nich upoważnionym w terminie dwóch dni od wykonania badania. 
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Załącznik nr 21 
do Regulaminu Organizacyjnego 

SPSK nr 1 w Lublinie  
     

REGULAMIN WEWNĘTRZNY  
ZAKŁADU RADIOLOGII LEKARSKIEJ 

 
§ 1  

Głównym celem działalności Zakładu Radiologii Lekarskiej  jest zapewnienie pacjentom wysokiego poziomu 
świadczeń w zakresie: diagnostyki, profilaktyki i promocji zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań 
dydaktycznych oraz praca naukowo - badawczą. 
 

§ 2 
Nadzór merytoryczne nad funkcjonowaniem Zakładu sprawuje Kierownik Zakładu oraz jego Zastępca, natomiast 
nadzór nad organizacja pracy personelu średniego Kierownik Zespołu Techników. 
 

§3 
1. W Zakładzie Radiologii wykonywane są badania diagnostyczne odpowiadające wymaganiom aktualnej 

wiedzy medycznej. 
2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie.  
 

§ 4 
Zakład posiada : 
1. Trzy Pracownie Radiografii 

a) Pracownia radiografii cyfrowej przy ul. Staszica 16 
b) Pracownia radiografii cyfrowej przy ul. Staszica 11 
c) Pracownia analogowa przy ul. Langiewicza 6A 

2. Pracownię Fluoroskopii przy ul. Staszica 16  
3. Dwie Pracownie Tomografii Komputerowej przy ul. Staszica 16 
4. Dwie pracownie Ultrasonografii przy ul. Staszica 16 
5. Pracownię Mammografii przy ul. Radziwiłłowskiej 13 

 
§ 5 

Do podstawowych zadań Zakładu Radiologii należy w szczególności: 
1. Zapewnienie właściwej jakości badań diagnostycznych. 
2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
3. Monitorowanie i ciągła poprawa jakości diagnostyki. 
4. Udzielanie świadczeń konsultacyjnych. 
5. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 
6. Działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia. 

 
§ 6 

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych: 
1. Badania diagnostyczne w Zakładzie wykonywane są u pacjentów Klinik i Przychodni Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy 
SPSK Nr1. 

2. Badania diagnostyczne u pacjentów kierowanych z innych jednostek opieki medycznej wykonywane są 
zgodnie z oddzielną umową zawartą pomiędzy SPSK Nr1 a dana jednostką, na podstawie skierowań 
wystawionych przez uprawnione osoby. 

3. W Zakładzie Radiologii są wykonywane badania u pacjentów z innych jednostek opieki medycznej,          
które posiadają odrębną umowę z NFZ na badania Kosztochłonne i w zakresie Kontraktu SPSK Nr1 z NFZ. 

4. Badania u pacjentów posiadających skierowanie wystawione przez uprawnioną do tego osobę,                  
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lecz nie będące skierowaniem z: SPSK Nr1 bądź jednostki mającej zawartą odrębną umowę z SPSK Nr1, 
bądź też skierowaniem na badanie kosztochłonne, wykonywane są odpłatnie. 

5. Przesiewowe badania mammograficzne są wykonywane bez skierowania u pacjentek spełniających kryteria 
programów finansowanych przez NFZ określonych w oddzielnej umowie lub w ramach programów 
finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z warunkami zawieranych okresowo 
kontraktów. 

 
§ 7 

1. Prawa pacjenta w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie określa Karta Praw 
Pacjenta. 

2. Zakład  umożliwia pacjentowi zapoznanie się z przysługującymi mu prawami. 
3. Personel Zakładu sprawujący opiekę nad pacjentem trakcie badania zobowiązany jest do przestrzegania 

praw pacjenta oraz udzielania pacjentowi informacji w zakresie przysługujących mu praw. 
 

§ 8 
Rejestracja na badania diagnostyczne: 
1. Zdjęcia rentgenowskie wykonywane są bez wcześniejszej rejestracji. 
2. Tomografia Komputerowa – rejestracja codziennie w dni robocze od 08.00 do 14.00 w Rejestracji Tomografii 

Komputerowej lub  telefonicznie (81) 53 49 790. 
3. Ultrasonografia, badania kontrastowe (SKOPIA) wykonywane w pracowniach przy ul. Staszica 16 – 

rejestracja codziennie w dni robocze od 08.00  do 14.00  w sekretariacie lub telefonicznie (81) 53 21 084. 
4. Ultrasonografia (pracownia Langiewicza 6A) rejestracja codziennie w dni robocze od 08.00  do 14.00             

w rejestracji poradni lub telefonicznie od godz. 09.00  pod numerami (81) 52 47 820 lub (81) 52 47 835. 
5. Badania mammograficzne – rejestracja codziennie w dni robocze od 08.00 do 14.00 w rejestracji               

przy ul. Radziwiłłowskiej 13 lub telefonicznie od godz. 09.00 pod numerem (81) 524 78 35. 
6. W przypadku ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie 

prowadzona jest lista osób oczekujących. 
 

§ 9 
1. Na badania pacjent winien się zgłosić z ważnym skierowaniem. 
2. Na badania wymagające wcześniejszej rejestracji pacjent zgłasza się w terminie wyznaczonym podczas 

rejestracji. 
3. Na badania pacjent zgłasza się przygotowany do badania (szczegółowy opis przygotowania pacjenta          

do badania w regulaminie każdej pracowni). 
 

§ 10 
Wydawanie wyników zdjęć RTG (wykonane w pracowniach przy ul. Staszica 16 i ul. Staszica 11) i SKOPII 
odbywa się w sekretariacie w dni robocze w godzinach od 08.00 do 14.00. 
1. Wyniki badań diagnostycznych pacjentów SPSK Nr1 obejmujące dokumentację  zdjęciową i opis wydawane 

są jednostkom kierującym. 
2. Wyniki badań diagnostycznych pacjentów ambulatoryjnych wydawane są pacjentom osobiście lub osobom 

posiadającym pisemne upoważnienie osoby badanej. 
 

Wydawanie wyników Tomografii Komputerowej odbywa się w Rejestracji Tomografii Komputerowej                    
w dni robocze godzinach od 08.30 do 14.00. 
1. Wyniki badań diagnostycznych pacjentów SPSK Nr1 obejmujące dokumentacje zdjęciową i opis wydawane 

są jednostkom kierującym. 
2. Wyniki badań  diagnostycznych pacjentów ambulatoryjnych wydawane są pacjentom osobiście  lub osobom 

posiadającym pisemne upoważnienie osoby badanej. 
 
Wydawanie wyników zdjęć RTG (wykonane w pracowni przy ul. Langiewicza 6A) odbywa się w dni 
robocze w godzinach od 08.00 do 18.00  w rejestracji. 
1. Wyniki badań diagnostycznych pacjentów ambulatoryjnych wydawane są pacjentom osobiście lub osobom 
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posiadającym pisemne upoważnienie osoby badanej. 
 
Wydawanie wyników badań mammograficznych odbywa się w rejestracji w dni robocze w godzinach 08.00       
do 14.00. 
1. Wynika badań diagnostycznych pacjentów SPSK Nr1 obejmujące dokumentację zdjęciową i opis wydawane 
są jednostkom kierującym. 
2. Wyniki badań diagnostycznych pacjentów ambulatoryjnych wydawane są pacjentom osobiście lub osobom 

posiadającym pisemne upoważnienie osoby badanej. 
 

§ 11 
Świadczenia diagnostyczne udzielane w Zakładzie Radiologii wykonywane są przez całą dobę: 
1. W godz. 08.00 – 13.00 w pełnym zakresie, we wszystkich pracowniach, 
2. W godz. 13.00 – 17.00 w niepełnym zakresie, w wybranych pracowniach, 
3. W godz. 13.00 – 08.00 w systemie pracy dyżurowej diagnostyki pacjentów kierowanych z Izb Przyjęć  

i Oddziałów Klinicznych. 
 

§ 12 
Na każdym etapie udzielanych świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawa o zawodzie lekarza i pielęgniarki, 
lekarz informuje pacjenta o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych. 
 

§ 13 
Dzienny harmonogram pracy: 
08.00 – 13.00 
1. Pracownia Radiografii Cyfrowej nr 1 (ul. Staszica 16) – wykonywanie zdjęć rentgenowskich u pacjentów  

Klinik i Oddziałów SPSK Nr 1, Poradni Specjalistycznych SPSK Nr1, Izb Przyjęć  SPSK Nr 1 oraz jednostek 
opieki medycznej z którymi szpital ma zawartą oddzielną umowę. 

2. Zdjęcia wykonywane  poza Zakładem (na Oddziałach klinicznych SPSK Nr1) – zdjęcia przy łóżku pacjenta 
3. Pracownia Fluoroskopii – wykonywanie badań radiologicznych u pacjentów Klinik i Oddziałów SPSK Nr1, 

Poradni Specjalistycznych SPSK Nr 1, Izb Przyjęć SPSK Nr 1 oraz jednostek opieki medycznej, z którymi 
szpital ma zawartą oddzielną umowę. 

4. Pracownia Tomografii Komputerowej nr1 (Tomograf GE VCT) – wykonywanie badań TK u pacjentów Klinik  
i Oddziałów SPSK Nr1, Poradni Specjalistycznych SPSK Nr1, Izb Przyjęć i Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego SPSK Nr1, oraz jednostek opieki medycznej, z którymi szpital ma zawarta oddzielną umowę. 

5. Pracownia Tomografii Komputerowej nr2 (Tomograf GE GSI) – wykonywanie badań TK u pacjentów Klinik 
 i Oddziałów SPSK Nr1, Poradni Specjalistycznych SPSK Nr1, Izb Przyjęć i Szpitalnego Oddziału
 Ratunkowego SPSK Nr1 oraz jednostek opieki medycznej, z którymi szpital ma zawarta oddzielną umowę. 
6. Pracownia Ultrasonografii (ul. Staszica 16) – wykonywanie badań USG radiologicznych u pacjentów Klinik      

i Oddziałów SPSK Nr1, Poradni Specjalistycznych SPSK Nr1, Izb Przyjęć i Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego SPSK Nr1, oraz jednostek opieki medycznej, z którymi szpital ma zawarta oddzielną umowę. 

7. Pracownia Ultrasonografii (ul. Langiewicza 6A) – wykonywanie badań USG radiologicznych u pacjentów  
Poradni Specjalistycznych SPSK Nr1. 

8.  Pracownia Radiografii analogowej (ul. Langiewicza 6A)  – wykonywanie zdjęć rentgenowskich u pacjentów 
Poradni Specjalistycznych SPSK Nr1, 

9. Pracownia Mammografii – wykonywanie zdjęć RTG piersi u pacjentek Klinik i Oddziałów SPSK Nr 1, 
Przychodni Specjalistycznych SPSK Nr1, jednostek opieki medycznej, z którymi Szpital ma oddzielną umowę 
oraz w ramach programów przesiewowych. 

 
09.00 – 14.00 
1. Pracownia Radiografii Cyfrowej nr 2 (ul. Staszica 11) – wykonywanie zdjęć rentgenowskich u pacjentów Klinik 

i Oddziałów SPSK Nr 1. 
2. Zdjęcia wykonywane poza Zakładem (na Oddziałach klinicznych SPSK Nr1) – zdjęcia przy łóżku pacjenta. 
 
13.00 – 17.00 
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1. Tomografia Komputerowa nr1/nr2 (Tomograf GE VCT / GE GSI) – w ramach zmiany popołudniowej, 
wyznaczanej przez Kierownika Zakładu, jeden dzień w tygodniu, wykonywanie badań TK u pacjentów 
Poradni Specjalistycznych SPSK Nr1, z innych jednostek opieki medycznej, które posiadają odrębną umowę 
z NFZ na badania Kosztochłonne oraz jednostek opieki medycznej, z którymi szpital ma zawarta oddzielną 
umowę. 

 
13.00 – 08.00 – praca w systemie dyżurowym 
1. Pracownia Radiografii nr1 – wykonywanie zdjęć u pacjentów Izb Przyjęć SPSK Nr1 oraz przypadkach 

zagrażających życiu pacjentów  Klinik i Oddziałów SPSK Nr1. 
2. Zdjęcia wykonywane poza Zakładem – zdjęcia przy łóżku pacjenta. 
3. Pracownie Tomografii Komputerowej – wykonywanie badań TK  u pacjentów Izb Przyjęć SPSK Nr1          

oraz w przypadkach zagrażających życiu pacjentów  Klinik i Oddziałów SPSK Nr1. 
4. Pracownia Ultrasonografii – wykonywanie badań USG u pacjentów Izb Przyjęć SPSK Nr1  oraz  

w przypadkach zagrażających życiu pacjentów  Klinik i Oddziałów SPSK Nr1.  
 

12.00 – 13.00  
1. Pracownia Pantomografii (pracownia Kliniki chirurgii szczękowo-twarzowej) - wykonywanie zdjęć                   

u pacjentów Izb Przyjęć  SPSK Nr1,  Klinik i Oddziałów SPSK Nr1 
2. Pracownia Radiografii (pracownia Kliniki chorób zakaźnych) wykonywanie zdjęć u pacjentów Kliniki i Izby 

Przyjęć Chorób Zakaźnych SPSK Nr1. 
 

§14 
Pacjenci zobowiązanie są do: 
1. Stosowania się do wszelkich zaleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek i techników elektroradiologii. 
2. Przestrzegania ciszy i zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju innym chorym. 
3. Zasad poszanowania pracowników Szpitala i innych pacjentów. 
4. Poszanowania mienia będącego własnością Szpitala i ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe 
 z ich winy. 
5. Przyczyniania się do utrzymania porządku w Szpitalu. 

 
Zabrania się: 
1. Wnoszenia i spożywania  na teren Szpitala napojów alkoholowych. 
2. Palenia tytoniu w pomieszczeniach Szpitala. 
3. Manipulowania przy aparatach i urządzeniach medycznych. 
4. Korzystania z telefonu w sposób zakłócający porządek w Szpitalu, oraz przebieg badania diagnostycznego. 
 

§ 15 
Za ochronę radiologiczną w Zakładzie jest odpowiedzialny Inspektor Ochrony Radiologicznej, który opracowuje 
instrukcje ochrony radiologicznej, prowadzi okresową kontrolę dozymetryczna oraz prowadzi nadzór               
nad indywidualnymi środkami ochrony radiologicznej. 

 
§ 16 

Za realizację systemu jakości w Zakładzie Radiologii Lekarskiej odpowiada Pełnomocnik ds. Systemu Jakości 
w Radiologii powołany zarządzeniem Dyrektora SPSK Nr1. 
 

§ 17  
Każda pracownia diagnostyczna posiada swój regulamin zatwierdzony przez Kierownika Zakładu. 
 

§ 18 
Pracownicy Zakładu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji obsługi urządzeń 
i przestrzegania zasad ochrony radiologicznej. 
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Załącznik Nr 22 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 
 
 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY  
ZAKŁADU MEDYCYNY RODZINNEJ 

                
 

Przepisy ogólne 
 

§ 1 

Głównym celem działalności Zakładu jest zapewnienie pacjentom wysokiego poziomu świadczeń 
w zakresie: opieki lekarsko – pielęgniarskiej, diagnostyki, leczenia, profilaktyki i promocji zdrowia 
w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo – badawczych. 
 

§ 2 
Do podstawowych zadań Zakładu należy: 
1. Udzielane świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, 

mających służyć także realizacji zadań dydaktycznych wynikających ze współpracy Zakładu 
Medycyny Rodzinnej z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. 

2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 
3. Organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanych specjalnościach. 
4. Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia. 
5. Prowadzenie staży specjalizacyjnych lekarzy i szkolenia podyplomowego. 
6. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 
 

§ 3 
1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Zakładu sprawuje Kierownik Zakładu. 
2. Nadzór nad organizacją pracy personelu pielęgniarskiego sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 
 

§ 4 
Świadczenia zdrowotne udzielane są w następujących komórkach organizacyjnych Zakładu, 
zlokalizowanych przy ul. Langiewicza 6A: 
a. Poradnia Lekarza Rodzinnego, w skład której wchodzi Poradnia Lekarza POZ i Poradnia Pielęgniarki 

POZ, 
b. Poradnia Diabetologiczna. 

 
§ 5 

1. Świadczenia zdrowotne w Poradni Lekarza Rodzinnego udzielane są bez skierowania. 
2. Świadczenia zdrowotne w Poradni Diabetologicznej udzielane są pacjentom jednostek i komórek 

organizacyjnych Szpitala oraz pacjentom innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na 
podstawie skierowania. 

3. Świadczenia mogą być udzielane bezpłatnie lub za odpłatnością, na zasadach określonych 
w cennikach, stanowiących załączniki do regulaminu organizacyjnego. 

 
§ 6 

1. W Zakładzie udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy 
medycznej. 

2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 



2 

 

Przepisy porządkowe 
 

§ 7 
Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. 

 
§ 8 

Pacjenci zobowiązani są do: 
- stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek i innych członków  

personelu medycznego, 
- zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom, 
- nie manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych. 
 

Prawa pacjenta 
 

§ 9 
1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotnego po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej we właściwej 

formie. Zgoda może być wyrażona ustnie, a nawet poprzez takie zachowanie, które w sposób 
niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom medycznym. Wyrażenie zgody 
w formie pisemnej wymagane jest zawsze jeżeli proponowane świadczenia stwarza podwyższone 
ryzyko. 

2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących normalnym 
skutkiem, jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 
upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej 
informacji. 
 

§ 10 
Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest pacjent, o ile 
ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do świadomego wyrażenia 
zgody (zgoda wyłączna). Odmowa udzielenia zgody jest wiążąca. 

 
§ 11 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- która nie ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną i nie mająca rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną 

umysłowo), 
osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda zastępcza). 

2. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun, ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są 
nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom zgodę na udzielanie świadczeń 
stwarzających podwyższone ryzyko wyrażają oboje rodzice. 

3. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony 
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator jeżeli 
wynika to z postanowienia sądu. 

4. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
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przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

5. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia świadczenia udziela się bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 
opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej 
samej specjalności. 

 
§ 12 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- małoletnią która ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą  dostatecznym rozeznaniem, 
- chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 
osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia są przedstawiciel ustawowy  
i pacjent, i należy uzyskać zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

2. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli lub ani przedstawiciel 
ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela  się po uzyskaniu  zezwolenia sądu opiekuńczego. 

4. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu  
o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 

 
§ 13 

1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do Szpitala był niezdolny do wskazania osoby do 

udzielania informacji, informacji udziela się osobom bliskim (małżonkom, rodzicom, teściom, 
dzieciom, wnukom, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka lub 
osobom przez nich wskazanym. 

4. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach gdy nie ma wątpliwości co 
do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej. 

 
§ 14 

1. Pozostałe prawa pacjenta w Zakładzie określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Karta 
Praw Pacjenta. 

2. Zakład umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami oraz je realizuje. 
3. Personel Zakładu sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do przestrzegania praw 

pacjentów oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących im praw. 
 

§ 15 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie przed 
i podyplomowe. 
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Przepisy szczególne 
 

§ 16 
1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w Poradni Lekarza Rodzinnego w dni powszednie w godzinach 

od 08:00 do 18:00, natomiast w Poradni Diabetologicznej w poniedziałki i wtorki w godz. 08.00  
do 18.00, w środy w godz. 08.00 do 13.00, oraz w czwartki i piątki w godz. 08.00 do 15.00. 

2. W nagłych przypadkach świadczenia udzielane są w Ośrodku DMP Lublin, zlokalizowanym  
przy ul. Mełgiewskiej 7/9, w dni powszednie w godzinach od 18:00 do 08:00 oraz całodobowo  
w weekendy i święta. 

3. W uzasadnionych przypadkach świadczenia zdrowotne udzielane są w domu pacjenta. 
 

§ 17 
1. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, przez członków rodziny lub telefonicznie, 

z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. 
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem. 

 
§ 18 

1. Lekarze Zakładu kierują osoby zapisane na swoje listy, do poradni specjalistycznych  
poprzez wystawienie skierowania na konsultację jednorazową, a gdy wymaga tego proces leczenia - 
skierowania na leczenie stałe. 

2. Lekarze Zakładu kierują pacjenta na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty 
ambulatoryjnie, a konieczność hospitalizacji zostanie uzasadniona na skierowaniu. 

3. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, powinno być 
poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, 
należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza POZ. 

4. Lekarze Zakładu mogą kierować pacjentów zdiagnozowanych na zabiegi fizjoterapeutyczne. 
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Załącznik Nr 23 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
REGULAMIN WEWNĘTRZNY 

ZAKŁADU DIAGNOSTYKI I TERAPII ENDOSKOPOWEJ 

 
 

Przepisy ogólne 
 
 

§ 1 
Głównym celem działalności Zakładu jest zapewnienie pacjentom wysokiego poziomu świadczeń w zakresie 
opieki lekarsko – pielęgniarskiej, diagnostyki, leczenia, profilaktyki i promocji zdrowia w powiązaniu 
z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo – badawczych. 
 

§ 2 
Do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów 
endoskopowych, z wykorzystaniem promieniowania jonizującego zgodnie z obowiązującymi procedurami.  
 

§ 3 
1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Zakładu sprawuje Kierownik Zakładu. 
2. Nadzór nad organizacją pracy personelu pielęgniarskiego sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 

 
§ 4 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala  
oraz pacjentom innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na podstawie  skierowania. 

2. Świadczenia mogą być udzielane bezpłatnie lub za odpłatnością, na zasadach określonych w cennikach, 
stanowiących załączniki do regulaminu organizacyjnego. 

 
§ 5 

1. W Klinice udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom aktualnej wiedzy 
medycznej. 

2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie. 

 
Przepisy porządkowe 

 
§ 6 

Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. 
 

§ 7 
Pacjenci zobowiązani są do: 
- stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek i innych członków  personelu 

medycznego, 
- zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom, 
- nie manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych. 
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Prawa pacjenta 
 

§ 8 
1. Świadczenia udziela się po uzyskaniu pisemnej zgody pacjenta.  
2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, 

proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć 
następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących normalnym skutkiem,  
jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. 
W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną 
przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji. 

 
§ 9 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- która nie ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną i nie mająca rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną 

umysłowo), 
osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda zastępcza). 

2. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun, ustanowiony przez sąd opiekuńczy, 
jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani. Jeżeli 
władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom zgodę na udzielanie świadczeń stwarzających 
podwyższone ryzyko wyrażają oboje rodzice. 

3. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony  
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator jeżeli 
wynika to z postanowienia sądu. 

4. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty  
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

5. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia 
świadczenia udziela się bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu opiekuńczego,  
po zasięgnięciu, o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 

 
§ 10 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- małoletnią która ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą  dostatecznym rozeznaniem, 
- chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 
osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia są przedstawiciel ustawowy 
i pacjent, i należy uzyskać zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

2. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty  
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 
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3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli, lub ani przedstawiciel ani 
pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa 
utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia świadczenia 
udziela się po uzyskaniu  zezwolenia sądu opiekuńczego. 

4. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu o ile jest  
to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 

 
§ 11 

1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do Szpitala był niezdolny do wskazania osoby do udzielania 

informacji, informacji udziela się osobom bliskim (małżonkom, rodzicom, teściom, dzieciom, wnukom, 
osobie pozostającej we wspólnym pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka lub osobom 
przez nich wskazanym. 

4. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach gdy nie ma wątpliwości  
co do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej. 

 
§ 12 

1. Pozostałe prawa pacjenta w Klinice określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Karta Praw Pacjenta. 

2. Klinika umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi im prawami oraz je realizuje. 
3. Personel Kliniki sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany jest do przestrzegania praw pacjentów 

oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących im praw. 
 

§ 13 
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie  
przed i podyplomowe. 

 
Przepisy szczególne 

 
§ 14 

Świadczenie zdrowotne udzielane są w Zakładzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 
 

§ 15 
1. Przyjmowanie chorych do badań i zabiegów endoskopowych odbywa się planowo, według planu 

uzgodnionego z Oddziałowymi poszczególnych Oddziałów i poszczególnymi pacjentami 
ambulatoryjnymi. 

2. Niezależnie od ustalonej planem liczby badań dziennych należy poddać badaniu wszystkich chorych, 
u których wystąpiła nagła potrzeba wykonania badania. 

3. Do badania lub zabiegu endoskopowego pacjent jest ostatecznie zakwalifikowany przez lekarza - 
endoskopistę wykonującego daną procedurę, po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody pacjenta. 

4. Opisy badań dokonywane są przez lekarza – endoskopistę na bieżąco i wydawane pacjentom (dołączane 
do dokumentacji szpitalnej) bezpośrednio po badaniu. 
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                 Załącznik Nr 24 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY 
ZAKŁADU DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ 

 

 

Przepisy ogólne 
 

§ 1 
Głównym celem działalności Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej jest zapewnienie pacjentom 
wysokiego poziomu świadczeń w zakresie diagnostyki bakteriologicznej, mikologicznej, wirusologicznej  
i parazytologicznej. 
 

§ 2 
Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad całym Zakładem Diagnostyki Mikrobiologicznej pełni 
Kierownik natomiast, w przypadku nieobecności Kierownika – Zastępca Kierownika. 
 

§ 3 
1. Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej zapewnia szeroki zakres badań mikrobiologicznych 

(diagnostyka bakteriologiczna, mikologiczna, serologiczna, parazytologiczna i wirusologiczna) 
świadczonych w oparciu o aktualną wiedzę oraz najnowsze, obowiązujące standardy medyczne. 

2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą również do realizacji zadań dydaktycznych dotyczących 
zarówno studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jak i absolwentów, czy specjalizantów. 

3. Lista prowadzonych badań mikrobiologicznych (bakterie, grzyby, wirusy i pasożyty) jest corocznie 
aktualizowana i zatwierdzana przez Dyrektora SPSK Nr 1 w Lublinie. 

 
§ 4 

Do podstawowym zadań Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej należy w szczególności: 
- Zapewnienie właściwej jakości i wiarygodności badań z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej. 
- Uczestnictwo Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej zarówno w kontroli wewnątrzlaboratoryjnej  

jak i zewnątrzlaboratoryjnej. 
- Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
- Monitorowanie i ciągła poprawa jakości procesu diagnostycznego. 
- Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 
- Ścisła współpraca z Klinikami, Przychodniami SPSK Nr 1 w Lublinie, jednostkami opieki zdrowotnej 

posiadających umowę zawartą z SPSK Nr 1 w Lublinie. 
 

§ 5 
1. Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej przy ulicy Staszica 11 posiada: 

 Pracownię bakteriologiczną wraz z diagnostyką schorzeń jelitowych.  

 Pracownię biologii molekularnej. 

 Pracownię serologiczną. 

 Pracownię zakażeń szpitalnych. 

 Punkt przyjmowania materiału i wydawania wyników. 
2. W skład Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej wchodzi również odrębnie wydzielona jednostka - 

Pracownia Diagnostyki Mikologicznej i Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, posiadająca punkt 
pobrań materiału biologicznego mieszczący się przy Poradni Dermatologicznej SPSK Nr  
1 w Lublinie. 
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§ 6 

Nad realizacją i przestrzeganiem obowiązujących standardów medycznych oraz sprawnym 
funkcjonowaniem systemu jakości w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej czuwa osoba pełniąca 
funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej.    
 
 

Prawa pacjenta 
 

§ 7 
1. Prawa pacjenta określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta oraz Karta Praw Pacjenta stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. 

2. Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej umożliwia pacjentowi zapoznanie się z przysługującymi  
mu prawami. 

3. Wszyscy pracownicy Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej znają i przestrzegają prawa pacjenta,  
a ponadto zobowiązani są do udzielenia pacjentowi informacji w zakresie przysługujących mu praw.  

 
 

Przepisy szczególne 
 

§ 8 
Organizacja czasu pracy w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej: 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.05, 
dyżur sobotni w godzinach od 08.00 do 15.00. 
 

§ 9 
Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych: 
1. Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej wykonuje mikrobiologiczne badania diagnostyczne  

dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie na podstawie 
prawidłowo wypełnionego skierowania bądź to w formie elektronicznej, bądź papierowej  
przez lekarzy SPSK Nr 1 w Lublinie. 

2.  Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej wykonuje mikrobiologiczne badania diagnostyczne  
dla pacjentów kierowanych z innych jednostek opieki zdrowotnej zgodnie z oddzielną umową 
zawartą pomiędzy SPSK Nr 1 w Lublinie, a daną jednostką na podstawie ważnych skierowań 
wystawionych przez osoby do tego upoważnione. 

3. Mikrobiologiczne badania diagnostyczne u pacjentów posiadających skierowanie na badanie 
wystawione przez osoby do tego upoważnione lecz nie będące skierowaniem z SPSK Nr  
1 w Lublinie, ani z jednostki mającej zawartą odrębną umowę z SPSK Nr 1 w Lublinie, wykonywane 
są odpłatnie. 

4. Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej świadczy również odpłatnie mikrobiologiczne badania 
diagnostyczne dla pacjentów nie posiadających skierowania lekarskiego. Opłata, zgodnie  
z cennikiem badań diagnostycznych corocznie aktualizowanym i akceptowanym przez Dyrektora 
SPSK nr 1 w Lublinie, pobierana jest w kasie SPSK Nr 1 w Lublinie. 
a) w pracowniach Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej przy ulicy Staszica 11, z uwagi na brak 

punktu pobrań materiału do badań, badania odpłatne, wykonywane są po dostarczeniu materiału 
diagnostycznego w odpowiednim sterylnym podłożu transportowym lub sterylnym pojemniku 
nabytym w aptece lub otrzymanym wcześniej w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej.  
O formie pobrania materiału i dostarczenia go do Zakładu pacjent instruowany  
jest przez pracownika Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej. 
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b) Pracownia Diagnostyki Mikologicznej i Chorób Przenoszonych Drogą Płciową materiał 
diagnostyczny do badań odpłatnych pobiera w punkcie pobrań znajdującym się przy Poradni 
Dermatologii SPSK Nr 1 w Lublinie. 

 
§ 10 

1. Pobieranie materiału biologicznego do badania, jego transport lub ewentualne zabezpieczenie  
przeprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym  
Nr 1 w Lublinie procedurami ogólnymi. 

2. Materiał do badań diagnostycznych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej przy ulicy Staszica 
11 przyjmowany jest: 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 11.00 oraz od 13.00 do 14.00, 
podczas dyżuru sobotniego w godzinach od 08.30 do 12.00. 

3. Pracownia Diagnostyki Mikologicznej i Chorób Przenoszonych Drogą Płciową materiał do badań 
diagnostycznych pobiera w punkcie pobrań mieszczącym się przy Poradni Dermatologii  
w wyznaczonych dniach:  
Poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00, 
wtorek, czwartek w godzinach od 08.00 do 10.00. 

4. Materiał biologiczny pobrany na oddziale szpitalnym od pacjentów hospitalizowanych dostarczany 
jest do Pracowni od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 11.00 oraz od 13.00 do 14.00. 

5. Do Pracowni Diagnostyki Mikologicznej i Chorób Przenoszonych Drogą Płciową pacjent zgłasza się 
przygotowany do badania (szczegółowy opis przygotowania pacjenta znajduje się w 
obowiązujących procedurach Zakładu). 

 
§ 11 

1. Wydawanie wyników badań z mikrobiologicznego toku diagnostycznego odbywa się w pokoju 
wydawania wyników w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej. 

2. Wyniki badań pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych w SPSK Nr 1 w Lublinie 
przekazywane są gońcom szpitalnym po dokonaniu wpisu odbioru w zeszycie ,,Wydawania 
Wyników” w godzinach 12.30-13.00. 

3. Wyniki badań pacjentów wykonujących je odpłatnie wydawane są pacjentom osobiście, bądź 
osobie upoważnionej po okazaniu dowodu upoważnienia. 

 
§ 12 

1. W pracowniach Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej obowiązuje drugi poziom bezpieczeństwa 
biologicznego. 

2. Przed wejściem na pracownie Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej należy nałożyć na siebie 
odzież ochronną (fartuchy, obuwie na twardej podeszwie), a podczas wykonywania czynności 
diagnostycznych należy korzystać również ze sprzętu ochrony osobistej to jest: okularów, masek, 
rękawiczek gumowych jednorazowego użytku itp. 

3. Rzeczy osobiste i ubrania wierzchnie pozostawia się w specjalnie przygotowanych szafkach 
ubraniowych znajdujących się w czystej części Zakładu. 

4. Praca diagnostyczna z materiałem zakaźnym wykonywana jest na specjalnie wyznaczonych stołach 
laboratoryjnych.  

5. Podczas wykonywania czynności diagnostycznych zabrania się: 
a) opuszczania swojego stanowiska pracy oraz układania na stołach laboratoryjnych i stanowiskach 

pracy: książek, czasopism oraz przedmiotów osobistych (torebki, telefony, lusterka itp.), 
b) prowadzenia głośnych rozmów lub innych form zachowania rozpraszających uwagę personelu. 

6. W pracowniach Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej obowiązuje zakaz spożywania posiłków, 
picia napojów alkoholowych, palenia papierosów. 

7. Po skończonej pracy, przed opuszczeniem stanowiska należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni 
roboczej. 



4 

 

8. Przed wyjściem z pracowni należy zdjąć rękawiczki ochronne i wrzucić je do oznakowanego kosza 
jako odpad medyczny. Ręce umyć z zachowaniem zasad aseptyki. 

 
§ 13 

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej prowadzi ścisłą współpracę z podwykonawcami. 
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               Załącznik Nr 25 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY 
ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH I POZ 

 
 

Przepisy ogólne 
 
 

§ 1 
Głównym celem działalności Zespołu Poradni Specjalistycznych i POZ jest zapewnienie pacjentom 
wysokiego poziomu świadczeń w zakresie: opieki lekarsko – pielęgniarskiej, położnej, diagnostyki, 
leczenia, profilaktyki i promocji zdrowia. 
 

§ 2 
Do podstawowych zadań Zespołu Poradni Specjalistycznych i POZ należy: 
1. Udzielane świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 
2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 
3. Organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej. 
4. Orzekanie o zdolności do wykonywania pracy, zawodu lub czasowej niezdolności do pracy. 
5. Wykonywanie szczepień ochronnych, zabiegów pielęgniarskich. 
6. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 
 

§ 3  

1. Zespołem Poradni Specjalistycznych i POZ (przy ul. Langiewicza 6A i ul. Nadbystrzyckiej 42A) 
kieruje i nadzoruje pracę Lekarz Kierujący służbowo podległy Z-cy Dyrektora ds. Medycznych,  
a w razie nieobecności Kierownika wyznaczony przez niego lekarz. 

2. Nadzór nad organizacją pracy pielęgniarki i położnej sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa. 
 

§ 4 
Świadczenia zdrowotne udzielane są w następujących komórkach organizacyjnych Zespołu Poradni 
Specjalistycznych i POZ: 
1. Poradnia Lekarza POZ (przy ul. Langiewicza 6A) 

2. Poradnia Lekarza Rodzinnego (przy ul. Langiewicza 6A) 

3. Poradnia Chirurgii Ogólnej (przy ul. Langiewicza 6A) 

4. Poradnia Dermatologiczna (przy ul. Langiewicza 6A) 

5. Poradnia Okulistyczna (przy ul. Langiewicza 6A) 

6. Poradnia Otolaryngologiczna (przy ul. Langiewicza 6A) 

7. Poradnia Neurologiczna (przy ul. Langiewicza 6A) 

8. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (przy ul. Langiewicza 6A) 

9. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy (przy ul. Langiewicza 6A) 

10. Poradnia Zdrowia Psychicznego (przy ul. Langiewicza 6A) 

11. Poradnia Stomatologiczna (przy ul. Langiewicza 6A) 

12. Poradnia Medycyny Pracy (przy ul. Langiewicza 6A) 

13. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (przy ul. Langiewicza 6A) 

14. Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej (przy ul. Langiewicza 6A) 
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15. Pracownia USG (przy ul. Langiewicza 6A) 

16. Pracownia EKG (przy ul. Langiewicza 6A) 

17. Pracownia Audiometryczna (przy ul. Langiewicza 6A) 

18. Pracownia Fizjoterapii (przy ul. Langiewicza 6A) 

19. Pracownia Kinezyterapii (przy ul. Langiewicza 6A) 

20. Pracownia Fizykoterapii (przy ul. Langiewicza 6A) 

21. Pracownia Hydroterapii (przy ul. Langiewicza 6A) 

22. Pracownia Krioterapii (przy ul. Langiewicza 6A) 

23. Pracownia Masażu Leczniczego (przy ul. Langiewicza 6A) 

24. Gabinet Pielęgniarki POZ (przy ul. Langiewicza 6A) 

25. Gabinet Położnej POZ (przy ul. Langiewicza 6A) 

26. Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy (przy ul. Langiewicza 6A) 

27. Punkt Szczepień (przy ul. Langiewicza 6A) 

28. Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Okulistyki (przy ul. Langiewicza 6A) 

29. Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Otolaryngologii (przy ul. Langiewicza 6A) 

 

§ 5 
1. Świadczenia zdrowotne w Poradni Lekarza POZ / Lekarza Rodzinnego, Poradni Ginekologiczno-

Położniczej, Poradni Stomatologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego (Psychiatra), Poradni 
Medycyny Pracy udzielane są bez skierowania. 

2. Świadczenia zdrowotne w Poradniach: Chirurgii Ogólnej, Dermatologicznej, Okulistycznej, 
Otolaryngologicznej, Neurologicznej, Chorób Płuc i Gruźlicy i Poradni Zdrowia Psychicznego 
(Psycholog) udzielane są pacjentom  na podstawie skierowania. 

3. Świadczenia mogą być udzielane bezpłatnie lub za odpłatnością, na zasadach określonych 
w cennikach, stanowiących załączniki do regulaminu organizacyjnego. 

 
§ 6 

W Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające 
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 

 
Przepisy porządkowe 

 
§ 7 

Na terenie Zespołu Poradni Specjalistycznych i POZ obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania 
napojów alkoholowych, ponadto niedozwolone jest jakiekolwiek samodzielne wykonywanie czynności 
mogących mieć wpływ na stan oraz jakość pracy aparatury i urządzeń medycznych, jak i innych 
sprzętów technicznych, przez osoby nieuprawnione. 

 
§ 8 

Pacjenci zobowiązani są do: 
- stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek i innych członków  

personelu medycznego, 
- zachowywania się w sposób nie zakłócający spokoju innym pacjentom. 
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Prawa pacjenta 
 

§ 9 
1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotnego po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej we właściwej 

formie. Zgoda może być wyrażona ustnie, a nawet poprzez takie zachowanie, które w sposób 
niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom medycznym. Wyrażenie zgody 
w formie pisemnej wymagane jest zawsze jeżeli proponowane świadczenia stwarza podwyższone 
ryzyko. 

2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących normalnym 
skutkiem, jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 
upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej 
informacji. 
 

§ 10 
Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest pacjent,  
o ile ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do świadomego 
wyrażenia zgody (zgoda wyłączna). Odmowa udzielenia  zgody jest wiążąca. 

 
§ 11 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- która nie ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną i nie mająca rozeznania, 
- niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną 

umysłowo), 
osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy (zgoda zastępcza). 

2. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun, ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice  
są nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom zgodę na udzielanie świadczeń 
stwarzających podwyższone ryzyko wyrażają oboje rodzice. 

3. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony 
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator jeżeli 
wynika to z postanowienia sądu. 

4. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe  
lub odmawia udzielenia zgody a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

5. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia świadczenia udziela się bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 
opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej 
samej specjalności. 

 
§ 12 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
- małoletnią która ukończyła 16 lat, 
- ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą  dostatecznym rozeznaniem, 
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- chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 
osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia są przedstawiciel ustawowy 
i pacjent, i należy uzyskać zgodę każdego z nich (zgoda równoległa). 

2. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe  
lub odmawia udzielenia zgody a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli, lub ani 
przedstawiciel ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela  się po uzyskaniu  zezwolenia sądu opiekuńczego. 

4. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu  
o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 

 
§ 13 

1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku gdy pacjent w chwili przyjęcia do Zespołu Poradni Specjalistycznych i POZ  

był niezdolny do wskazania osoby do udzielania informacji, informacji udziela się osobom bliskim 
(małżonkom, rodzicom, teściom, dzieciom, wnukom, osobie pozostającej we wspólnym pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka  
lub osobom przez nich wskazanym. 

4. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach gdy nie ma wątpliwości  
co do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej. 

 
§ 14 

1. Pozostałe prawa pacjenta w Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ określa ustawa z dnia  
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wprowadzona 
Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Karta Praw Pacjenta. 

2. Zespół Poradni Specjalistycznych i POZ umożliwia pacjentom zapoznanie się z przysługującymi  
im prawami oraz je realizuje. 

3. Personel Zespołu Poradni Specjalistycznych i POZ sprawujący opiekę nad pacjentami zobowiązany 
jest do przestrzegania praw pacjentów oraz udzielania informacji w zakresie przysługujących  
im praw. 

 
Przepisy szczególne 

 
§ 15 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w Poradni Lekarza POZ / Lekarza Rodzinnego  
(przy ul. Langiewicza 6A) w dni powszednie w godzinach od 08:00 do 18:00, natomiast  w godz. 
18.00 - 08.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta pacjenci mają 
zapewnione świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ, zgodnie z opisem 
na tablicy informacyjnej. Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza, pielęgniarki  
i położnej POZ. Zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej POZ przysługuje bezpłatnie osobie 
ubezpieczonej nie częściej niż 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku czwartej i każdej kolejnej 
zmiany pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł na rachunek LOW NFZ. 

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w Poradni Lekarza POZ (przy ul. Nadbystrzyckiej 42A) w dni 
powszednie w godzinach od 08.00 do 13.00, od godz. 13.00 do 18.00 ww. świadczenia udzielane są 
w Zespole Poradni Specjalistycznych i POZ przy ul. Langiewicza 6A, natomiast w godz. 18.00 - 
08.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta pacjenci mają zapewnione 
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świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ, zgodnie z opisem na tablicy 
informacyjnej. Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. 
Zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej POZ przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej  
nie częściej niż 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku czwartej i każdej kolejnej zmiany 
pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł na rachunek LOW NFZ. 

3. Świadczenia zdrowotne w Poradniach: Chirurgii Ogólnej, Dermatologicznej, Okulistycznej, 
Otolaryngologicznej Neurologicznej, Ginekologiczno-Położniczej, Chorób Płuc i Gruźlicy, Zdrowia 
Psychicznego udzielane są zgodnie z harmonogramem pracy poradni. Harmonogram znajduje się 
na tablicy informacyjnej. 

4. Świadczenia zdrowotne w Poradni Stomatologicznej udzielane są zgodnie z harmonogramem pracy 
poradni. Harmonogram znajduje się na tablicy informacyjnej. Świadczenia ogólnostomatologiczne 
udzielane są zgodnie z wykazem świadczeń gwarantowanych regulowanych przepisami prawa. 
Świadczenia udzielone przy użyciu materiałów innych niż gwarantowane bądź świadczenia inne  
niż gwarantowane nie są refundowane przez NFZ – pacjent pokrywa 100% kosztów udzielonego 
świadczenia. 

5. Świadczenia zdrowotne, zabiegi fizjoterapeutyczne w Pracowniach Fizjoterapii: Kinezyterapii, 
Fizykoterapii, Hydroterapii, Krioterapii i Masażu Leczniczego udzielane są w dni powszednie  
w godzinach od 08:00 do 18:00 według kolejności zgłoszeń na podstawie skierowania lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, które jest ważne 30 dni od daty wystawienia. Pacjent ma prawo  
do fizjoterapii w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, nie więcej, niż 5 procedur dziennie. 

6. Świadczenia w Pracowniach diagnostyki laboratoryjnej – punkt pobrań, rentgenodiagnostyki ogólnej, 
USG, audiometrycznej, EKG i spirometrii wykonywane są na podstawie aktualnych skierowań 
wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie jest ważne 30 dni od daty 
wystawienia. Badania diagnostyczne bez skierowania wykonane na prośbę pacjenta są odpłatne  
na zasadach określonych w cennikach, stanowiących załączniki do regulaminu organizacyjnego 
(badanie w zakresie rentgenodiagnostyki wykonuje się na podstawie skierowania wystawionego 
przez lekarza). 

7. Świadczenia zdrowotne w Poradni Medycyny Pracy udzielane są przez lekarzy uprawnionych  
do badań profilaktycznych w trybie odrębnych przepisów, a także lekarzy specjalistów i pielęgniarki 
medycyny pracy. Badania profilaktyczne przeprowadzane są na podstawie oryginału skierowania 
wystawionego przez pracodawcę lub inny podmiot według obowiązujących przepisów. Skierowanie 
powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje o występowaniu czynników szkodliwych  
i uciążliwych dla zdrowia na stanowisku pracy. W przypadku badań kontrolnych po okresie  
30 dniowej  absencji w pracy pracownik oprócz skierowania od pracodawcy powinien posiadać 
zaświadczenie o zakończonym leczeniu od lekarza prowadzącego. Zakres badań pracownika zależy 
od charakterystyki danego stanowiska pracy. Odpłatność za wykonanie świadczeń profilaktycznych 
ponosi pracodawca zgodnie z zawartymi z Zakładem umowami. 

8. W uzasadnionych przypadkach świadczenia zdrowotne udzielane są w domu pacjenta. 
 

§ 16 
1. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, przez członków rodziny lub telefonicznie, 

z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. 
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem. 
 

§ 17 
1. Lekarze Zespołu Poradni Specjalistycznych i POZ kierują osoby zapisane na swoje listy, do poradni 

specjalistycznych poprzez wystawienie skierowania na konsultację jednorazową, a gdy wymaga  
tego proces leczenia - skierowania na leczenie stałe. 

2. Lekarze Zespołu Poradni Specjalistycznych i POZ kierują pacjenta na leczenie szpitalne, jeżeli cel 
leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie, a konieczność hospitalizacji zostanie uzasadniona 
na skierowaniu. 
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3. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, powinno być 
poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, należącymi 
do zakresu badań diagnostycznych lekarza POZ. 

4. Lekarze Zespołu Poradni Specjalistycznych i POZ mogą kierować pacjentów zdiagnozowanych  
na zabiegi fizjoterapeutyczne. 
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Załącznik Nr 26 
do Regulaminu Organizacyjnego 

SPSK Nr 1 w Lublinie 
 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY 
ZAKŁADU RADIOTERAPII 

 
Przepisy ogólne 

 
§ 1 

Głównym celem działalności Zakładu Radioterapii jest zapewnienie pacjentom wysokiego poziomu 
świadczeń w zakresie leczenia napromienianiem w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych  
i naukowych. 
 

§ 2 
Do podstawowych zadań Zakładu Radioterapii należy: 
1. Zapewnienie właściwej opieki pacjentom napromienianym. 
2. Realizowanie napromieniania według aktualnej wiedzy medycznej. 
3. Udzielanie profesjonalnej pomocy w nagłych wypadkach. 
4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 
5. Monitorowanie i ciągła poprawa jakości opieki. 
6. Udzielanie świadczeń konsultacyjnych. 
7. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego. 
8. Działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia. 
 

§ 3 
1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Zakładu Radioterapii sprawuje Kierownik Zakładu 

Radioterapii - lekarz kierujący. 
2. Nadzór nad organizacją pracy Pracowni Fizyki Medycznej sprawuje Kierownik Pracowni Fizyki 

Medycznej. 
3. Nadzór nad organizacją pracy zespołu techników elektroradiologii sprawuje Kierownik Zespołu 

Techników Elektroradiologii. 
4. Kierownik Pracowni Fizyki Medycznej i Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii raportują 

Kierownikowi Zakładu Radioterapii uwagi dotyczące organizacji pracy podległych zespołów. 
 

§ 4 
1. Świadczenia zdrowotne o charakterze ambulatoryjnym są udzielane w: 

a. Pracowni Teleradioterapii i Radioterapii Śródoperacyjnej, obejmuje poziom 0 budynku przy ul. 
Radziwiłłowskiej 13 w Lublinie, mieszczący dwa akcelatory liniowe Versa HD, pracownie 
tomografii komputerowej, modelarnię oraz pracownię fizyki medycznej; 

2. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym udzielane są dla pacjentów Oddziału Radioterapii 
Kliniki Chirurgii Onkologicznej w: 
a. Pracowni Teleradioterapii i Radioterapii Śródoperacyjnej, obejmuje poziom 0 budynku  

przy ul. Radziwiłłowskiej 13 w Lublinie, mieszczący dwa akcelatory liniowe Versa HD, 
pracownie tomografii komputerowej, modelarnię oraz pracownię fizyki medycznej, 

b. Na Bloku Operacyjnym Sala nr 2 Oddziału Chirurgii Onkologicznej (poziom 1 budynku  
przy ul. Radziwiłłowskiej 13 w Lublinie) mieszczącym akcelerator Mobetron 2000. 

 
§ 5 

1. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym i ambulatoryjnym udzielane są bezpłatnie osobom 
uprawnionym na podstawie skierowania. 
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2. Świadczenia zdrowotne o charakterze szpitalnym i ambulatoryjnym udzielane są bezpłatnie osobom 
uprawnionym bez skierowania w przypadku konieczności natychmiastowego udzielenia świadczenia 
ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 

 
§ 6 

1. W Zakładzie Radioterapii udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymaganiom 
aktualnej wiedzy medycznej. 

2. Udzielane świadczenia zdrowotne służą także realizacji zadań dydaktycznych i naukowych 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 
Przepisy porządkowe 

 
§ 7 

Na terenie Zakładu Radioterapii obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych 
oraz środków psychoaktywnych. 
 

§ 8 
Pacjenci zobowiązani są do: 
1. Stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego w trakcie pobytu  

w Zakładzie. 
2. Niewychodzenia poza Zakład bez wiedzy i zgody personelu medycznego w przypadku pacjentów, 

którym udzielane są świadczenia szpitalne (Zakład Radioterapii nie ponosi odpowiedzialności za 
pacjentów, którzy samodzielnie i bez zgody opuszczają teren Zakładu). 

3. Przestrzegania ciszy i zachowywania się w sposób niezakłócający spokoju innym pacjentom. 
4. Nie manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych. 
 

§ 9 
 
1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach 

niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków  
w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza. 

2. W czasie hospitalizacji pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż 
zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę. 

3. Lekarz lub pielęgniarka informują pacjenta o konieczności przekazania leków własnych do depozytu  
w Oddziale. 

4. Leki własne pacjenta są przechowywane w depozycie w Oddziale w indywidualnych pojemnikach 
oznakowanych danymi identyfikującymi pacjenta. 

 
 

Prawa pacjenta 
 

§ 10 
1. Lekarz udziela świadczenia zdrowotnego po uzyskaniu zgody pacjenta wyrażonej w formie 

pisemnej. 
2. Przed uzyskaniem zgody lekarz udziela pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, 

rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania (zarówno będących normalnym 
skutkiem, jak i możliwych powikłaniach), wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć 
informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro 
pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę 
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upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu pełnej 
informacji. 

 
§ 11 

Osobą uprawnioną do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego jest pacjent, o ile 
ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolny do świadomego wyrażenia 
zgody. Odmowa udzielenia zgody jest wiążąca. 
 

§ 12 
1. Jeżeli pacjent jest osobą: 

a. która nie ukończyła 16 lat, 
b. ubezwłasnowolnioną i niemającą rozeznania, 
c. niezdolną do świadomego wyrażenia zgody (np. nieprzytomną, chorą psychicznie lub opóźnioną 

umysłowo) 
osobą uprawnioną do wyrażenia wyłącznej zgody jest przedstawiciel ustawowy. 

2. Przedstawicielami ustawowymi dziecka są jego rodzice lub opiekun, ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy, jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są 
nieznani. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, zgodę na udzielanie świadczeń 
stwarzających podwyższone ryzyko wyrażają oboje rodzice. 

3. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest opiekun ustanowiony 
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest kurator, jeżeli 
wynika to z postanowienia sądu. 

4. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

5. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby 
pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 
zdrowia, świadczenia udziela się bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zezwolenia sądu 
opiekuńczego, po zasięgnięciu, o ile jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej 
samej specjalności. 

 
§ 13 

1. Jeżeli pacjent jest osobą: 
a. małoletnią, która ukończyła 16 lat, 
b. ubezwłasnowolnioną, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 
c. chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo, lecz dysponującą dostatecznym rozeznaniem, 

osobami uprawnionymi do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia są przedstawiciel ustawowy i 
pacjent, i należy uzyskać zgodę każdego z nich. 

2. Jeżeli pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, porozumienie z nim jest niemożliwe lub odmawia 
udzielenia zgody a udzielenie świadczenia jest niezbędne dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty 
przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, świadczenia 
udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy i pacjent składają sprzeczne oświadczenia woli lub ani 
przedstawiciel, ani pacjent nie wyrażają zgody, a udzielenia świadczenia jest niezbędne dla 
usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź 
ciężkiego rozstroju zdrowia, świadczenia udziela się po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. 

4. W przypadkach, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania wymaganych zgód 
groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia, świadczenia udziela się bez zezwolenia sądu opiekuńczego, po zasięgnięciu o ile 
jest to możliwe, opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. 
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§ 14 

1. Informacja o stanie zdrowia udzielana jest pacjentowi lub osobom przez niego wskazanym. 
2. W przypadku, gdy pacjent w chwili przyjęcia do Szpitala był niezdolny do wskazania osoby do 

udzielania informacji, informacji udziela się osobom bliskim w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 
2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w szczególności małżonkom, 
przedstawicielom ustawowym /w tym rodzicom/, teściom, dzieciom, wnukom, osobie pozostającej  
we wspólnym pożyciu). 

3. Informacja o stanie zdrowia dziecka udzielana jest przedstawicielom ustawowym dziecka lub 
osobom przez nich wskazanym. 

4. Informacji w formie telefonicznej udziela się w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma wątpliwości co 
do tego, że informacja udzielana jest osobie upoważnionej. 

 
§ 15 

Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą być obecne osoby odbywające kształcenie przed  
i podyplomowe. 
 

Przepisy szczegółowe 
 

§ 16 
1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w Poradni Radioterapii od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 09:00 do 15:00. 
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w Zakładzie Radioterapii od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 07.00 do 15.05. 
3. W sytuacji wyłączenia z pracy jednego akceleratora (przeglądy, awarie) napromienianie będzie 

realizowane na drugim akceleratorze do godz. 18:00. 
4. W przypadku ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych  

w Zakładzie Radioterapii i Poradni Radioterapii prowadzona jest lista osób oczekujących. 
 

§ 17 
1. Harmonogram dnia: 

a. zespołu Lekarzy: 
07:30 – 08:30    raport lekarski, 
08:30 – 15:05    wewnętrzne konsylia Zakładu Radioterapii, 

      przygotowanie i realizacja napromieniania pacjentów, 
      cotygodniowa ocena stanu chorego- badanie lekarskie, 
      wydawanie wypisów, 

                                udział w zewnętrznych konsyliach. 
b. zespołu Fizyków: 

07:00 – 08:00    dozymetria poranna, 
08:00 – 15:05    planowanie, dozymetria tygodniowa, 
10:25 – 18:00    dotyczy okresowych przeglądów aparatów 

      i kwartalnych pomiarów dozymetrycznych 
c. Zespołu Techników Elektroradiologii: 

07:00 – 08:00    dozymetria poranna, 
     (aparaty terapeutyczne Elekta 1, Elekta 2, Tomograf Komputerowy) 

08:00 – 15:05    praca kliniczna. 
 
2. Harmonogram dnia określa w sposób ramowy planową organizacją pracy w Zakładzie,  

w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstw od harmonogramu. 
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§ 18 
1. Wypisy pacjentów po zakończonym leczeniu odbywają się w godzinach od 11.00 do 15.00. 

2. W dniu wypisu pacjent otrzymuje: 

    - dokumentację stanowiącą własność pacjenta w dniu jego przyjęcia do szpitala (wyniki badań 
diagnostycznych, konsultacji, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu), 

- dwa egzemplarze karty informacyjnej zawierającej rozpoznanie, wyniki badań obejmujące powód           
hospitalizacji, główny typ leczenia, efekty i powikłania leczenia oraz zalecenia, 

      - wskazówki do dalszego postępowania, 

      - odpowiednie recepty i skierowania niezbędne do kontynuacji procesu leczenia. 

      - zwolnienie od pracy w razie potrzeby. 
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Załącznik Nr 27 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 

 
REGULAMIN  

KORZYSTANIA Z POKOI NOCLEGOWYCH DLA PACJENTÓW 
 
 

I. Warunki ogólne 
 

1. Regulamin określa warunki korzystania z pokoi noclegowych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. 

2. Pokoje są przeznaczone dla pacjentów szpitala, którzy korzystają z leczenia w ramach umowy  
z NFZ w zakresie chemioterapii w trybie całodobowym lub w ramach świadczeń teleradioterapii 
udzielanych w trybie ambulatoryjnym. 

3. Udostępniający pokoje noclegowe zwany jest w dalszej części Regulaminu „Szpitalem”, natomiast osoba 
korzystająca z pokoju zwana jest w dalszej części Regulaminu „Pacjentem”. 

4. Regulamin dostępny jest w hallu oraz w każdym pokoju noclegowym. 
5. Pokoje noclegowe przydzielane są pacjentom na podstawie skierowania lekarza udzielającego świadczeń 

opieki zdrowotnej, zawierającego co najmniej pieczęć jednostki kierującej, datę, pieczęć i podpis lekarza 
oraz wskazanie okresu, w jakim pacjent będzie uprawniony do korzystania z noclegu. 

6. Pokoje noclegowe udostępniane są pacjentom nieodpłatnie wyłącznie w okresie wskazanym  
w skierowaniu. W pozostałe dni, nieobjęte skierowaniem, pacjenci mają prawo do odpłatnego 
zakwaterowania, z odpłatnością według stawek określonych w aktualnie obowiązującym w Szpitalu 
cenniku. 

7. Osoby towarzyszące pacjentom są uprawnione wyłącznie do odpłatnego korzystania z pokoi  
z odpłatnością według stawek określonych w aktualnie obowiązującym w Szpitalu cenniku. 

8. Szpital nie gwarantuje dostępności pokoi dla wszystkich pacjentów (pokoje będą udostępniane  
w zależności od możliwości organizacyjnych szpitala). 
 

II. O obiekcie 
 

1. Pokoje noclegowe dla pacjentów znajdują się na I piętrze budynku A-13 przy ul. Radziwiłłowskiej 13  
w Lublinie. Budynek A-13 w dalszej części Regulaminu jest zwany „Obiektem”. 

2. W budynku znajduje się winda. 
3. W obiekcie funkcjonuje czynna całą dobę portiernia. Portier w szczególności udziela wszelkich informacji 

związanych z pobytem, obsługuje szatnię, kieruje pacjentów do pokoi, wydaje i odbiera klucze do pokoi, 
sprawdza stan pokoi podczas opuszczania ich przez pacjentów oraz dba o porządek na terenie obiektu  
i na terenie posesji. 

4. Do dyspozycji pacjentów są pokoje jedno i wieloosobowe.  
5. We wszystkich pokojach znajdują się łazienki z dostępem do WC i prysznica. 
6. Pokoje wyposażone są w pościel (koc, poduszka, bielizna pościelowa) oraz podstawowe umeblowanie. 
7. Do dyspozycji pacjentów jest ogólnodostępna kuchnia wyposażona w talerze, kubki, sztućce  

oraz lodówkę.  
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III. Obowiązki Szpitala 
 

1. Szpital ma obowiązek zapewnić: 
a) warunki całodobowego i nieskrępowanego pobytu pacjentów / osób towarzyszących, 
b) bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych pacjentów / osób towarzyszących, 
c) sprzątanie pokoi, 
d) wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń znajdujących się w pokojach. 

2. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach przez Pacjentów  
lub towarzyszące im osoby. 

3. Szpital nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, innych rzeczy, uszkodzenia  
lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów czy urządzeń elektronicznych 
należących do Pacjentów lub towarzyszących im osób. 

 
IV. Odpowiedzialność Pacjentów 

 
1. Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Szpitala  

(w szczególności wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych 
Szpitala) powstałe na skutek działania lub zaniechania pacjenta, osób mu towarzyszących  
lub odwiedzających go osób.  

2. Szpital zastrzega sobie prawo do obciążenia Pacjenta kosztami naprawienia wszelkich szkód  
w obiekcie powstałych w związku z jego pobytem (w tym stwierdzonych po jego wyjeździe)  
i  ma prawo dochodzić od Pacjenta odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. W przypadku niezidentyfikowania osoby, która wyrządziła szkodę w mieniu Szpitala znajdującym się  
w pokoju, odpowiedzialność solidarną ponoszą wszyscy Pacjenci zakwaterowani w pokoju. 

4. W przypadku wystąpienia / spowodowania / zauważenia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w obiekcie  
(w tym w pokoju), Pacjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym portiera lub pracownika 
Rejestracji Kliniki. 

5. Ze względów bezpieczeństwa Pacjent opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, 
zakręcić krany, wyłączyć światło oraz zamknąć drzwi. 

6. Pacjent po zakończonym pobycie zwraca niezwłocznie portierowi kartę do drzwi od pokoju. 
7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty do pokoju Pacjent zostanie obciążony dodatkową opłatą 

związaną z zakupem nowej karty. 
 

V. Zwrot rzeczy pozostawionych 
 

1. Przedmioty osobiste, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Pacjenta, zostaną odesłane na koszt 
Pacjenta na wskazany adres. 

2. W przypadku nieotrzymania od Pacjenta dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy 
zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy właściwej procedury w sprawach depozytu obowiązującej  
w Szpitalu (na dzień sporządzenia niniejszego Regulaminu: Procedury postępowania z ubraniami  
i depozytami wartościowych rzeczy pacjentów). Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 
godziny, po czym wyrzucane.  

VI. Cisza nocna 
 

1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00 dnia następnego.  
2. Zachowanie Pacjentów i towarzyszących im osób nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych 

Pacjentów. 
 



3 

 

 
VII. Postanowienia dodatkowe 

 
1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. 

świeczek czy urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju.  
2. W całym obiekcie i na terenie posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 
3. W całym obiekcie i na terenie posesji obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania substancji 

odurzających i psychotropowych. 
4. W całym obiekcie i na terenie posesji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. 
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu i na terenie posesji akwizycji i sprzedaży obnośnej.  
6. Pacjent/osoby towarzyszące/odwiedzające mają obowiązek zachowywania się na terenie obiektu  

w sposób niezakłócający spokojnego pobytu innym osobom (w szczególności zabrania się hałasowania, 
powodowania nieprzyjemnych zapachów, głośnego prowadzenia rozmów, w tym telefonicznych).  

7. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się w godzinach od 07.00 do 20.00. Poza tymi godzinami osoby 
odwiedzające nie mają prawa do przebywania w obiekcie. 

8. Pacjentom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu poza nieznacznym 
przestawieniem mebli i wyposażenia, w sposób nie naruszający funkcjonalności pomieszczenia  
i bezpieczeństwa Pacjentów.  

9. Ze względów bezpieczeństwa personel Szpitala ma prawo do sprawdzenia pokoi Pacjentów, jeśli 
zachodzi podejrzenie złamania Regulaminu, w obecności Pacjenta i bez prawa do dokonywania 
przeglądania rzeczy osobistych Pacjenta. 



 

 

Załącznik Nr 28 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
CENNIK NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE LECZNICTWA SZPITALNEGO  

dla osób nie uprawnionych do świadczeń finansowanych  
ze środków publicznych 

 

Wartość świadczenia wg katalogów obowiązujących w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia* 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, GASTROENTEROLOGICZNEJ I NOWOTWORÓW UKŁADU 
POKARMOWEGO  

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I OBRAŻEŃ WIELONARZĄDOWYCH 
 

ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ I ANGIOLOGII 
 

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ  
 

ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII 
 

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO, 
DIABETOLOGII, ENDOKRYNOLOGII  

ODDZIAŁ GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I GINEKOLOGII 
 

ODDZIAŁ POŁOŻNICTWA I PATOLOGII CIĄŻY 
 

ODDZIAŁ NOWORODKÓW 
 

ODDZIAŁ DERMATOLOGII I WENEROLOGII 
 

ODDZIAŁ DERMATOLOGII DZIECIĘCEJ 
 

ODDZIAŁ OKULISTYKI 
 

ODDZIAŁ OKULISTYKI DZIECIĘCEJ 
 

ODDZIAŁ  ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 
 

ODDZIAŁ CHIRURGII  SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ 
 

ODDZIAŁ HEMATOONKOLOGII, TRANSPLANTACJI SZPIKU I CHEMIOTERAPII 
 

ODDZIAŁ DZIENNY CHEMIOTERAPII 
 

ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH 
 

 

 *w przypadkach, w których koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych przekroczą wartości 
określone powyżej, wysokość opłat pobieranych od pacjentów  przez Szpital odpowiadać 
będzie faktycznej wysokości poniesionych kosztów udzielonych świadczeń 

 

 

Oddziały rozliczane osobodniami 
Cena za 1 osobodzień 

pobytu 

DDZIAŁ OGÓLNOPSYCHIATRYCZNY 285,00 zł 

DDZIAŁ PSYCHIATRII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 287,00 zł 

ODDZIAŁ LECZENIA NERWIC I TERAPII ZABURZEŃ ODŻYWIANIA 284,00 zł 

ODDZIAŁ SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNY 294,00 zł 

Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań 
życiowych 

220,00 zł 

 



 
Załącznik Nr 29 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
CENNIK NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE  

w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej  
 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Cena 1 porady w zł 

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 90,00 

PORADNIA DIABETOLOGICZNA 90,00 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA 90,00 

PORADNIA CHIRURGICZNA 100,00 

PORADNIA CHIRURGII URAZOWEJ 100,00 

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ I ANGIOLOGII 100,00 

PORADNIA GINEKOLOGICZNA Z OŚRODKIEM DIAGNOSTYKI 
ONKOLOGICZNEJ 

100,00 

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 100,00 

PORADNIA DERMATOLOGICZNA  90,00 

PORADNIA OKULISTYCZNA OGÓLNA 90,00 

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA 90,00 

PORADNIA ONKOLOGICZNA 100,00 

PORADNIA HEMATOONKOLOGII 120,00 

PORADNIA TRANSPLANTACJI SZPIKU 120,00 

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH 120,00 

PORADNIA DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZA 120,00 

PORADNIA HEPATOLOGICZNA 120,00 

IZBA PRZYJĘĆ 140,00 

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ 100,00 

PORADNIA OKULISTYCZNA  90,00 

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA 100,00 

PORADNIA NEUROLOGICZNA 100,00 

PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY 90,00 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 90,00 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (porada lekarska) 60,00 

KONSULTACJA INTERNISTYCZNA 90,00 

KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA 100,00 

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA 90,00 

KONSULTACJA PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO 150,00 

PORADNIA PREANESTETYCZNA 100,00 

PORADNIA NOWORODKOWA 120,00 
 
-    Cena porady obejmuje: wywiad, badania przedmiotowe, zlecenia  
- Niezależnie od odpłatności ponoszonej za poradę lekarską, pacjent ponosi dodatkową odpłatność za faktycznie wykonane badania 

diagnostyczne, zgodnie z obowiązującymi w SPSK Nr 1 w Lublinie cennikami, oraz za faktycznie wykonany zabieg w warunkach 
ambulatoryjnych, zgodnie ze słownikami procedur obowiązującymi w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, określonymi 
na stronach internetowych NFZ: www.NFZ.lublin.pl 
 
 



 

 

 
Załącznik Nr 30 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W ZAKRESIE GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ 
wykonywanych w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  

dla osób nie uprawnionych do świadczeń finansowanych ze środków publicznych 
 

Lp. Nazwa usługi (wraz z użytymi materiałami) Cena w zł 

1 Porada lekarska 100,00 

2 Nacięcie powłok- ewakuacja, sączkowanie krwiaka i/lub ropnia, ciało obce- usuniecie z powłok 
i/lub z naturalnych otworów ciała, zaopatrzenie ran powierzchownych 

80,00 

3 Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne 500,00 

4 Punkcja diagnostyczno-terapeutyczna jam ciała, zatok, stawów, skóry i torbieli z pełną 
diagnostyką (cytologia, mikrobiologia, analityka) 

150,00 

5 Usuniecie szwów 40,00 

6 Usunięcie zęba chirurgiczne 300,00 

7 Pobranie i/lub wycięcie pojedynczych zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich z 
niezbędną diagnostyką, w tym badanie hist-pat 

250,00 

8 Podcięcie wędzidełka 150,00 

9 Usunięcie zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich 200,00 

10 Punkcja diagnostyczno-terapeutyczna jam ciała, stawu, zatok, skóry i torbieli 50,00 

11 Zmiana opatrunków 30,00 

12 Zabiegi fizykoterapii przeciwbólowo 10,00 

13 Posiew z antybiogramem w kierunku Mycobacterium 150,00 

14 Usunięcie operacyjne zęba zatrzymanego 450,00 

15 Odsłonięcie zęba zatrzymanego do leczenia ortodontycznego 350,00 

16 Usunięcie złogów z przewodu ślinianki 600,00 

17 Założenie szyny przy zwichnięciu zębów 400,00 

18 Repozycja wyrostka zębodołowego 400,00 

19 Plastyka wyrostka zębodołowego 350,00 

20 Założenie szyny z pelotą lub płytą nagryzową 450,00 

21 Opanowanie krwotoku z nosa- tamponada tylna (świadczenie wykonywane w znieczuleniu 
miejscowym) 

100,00 

22 Wymiana rurki tracheostomijnej 150,00 

23 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa z diagnostyką mikroskopową bez użycia techniki obrazowej z 
badaniem cytologicznym) 

150,00 

24 Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z przewlekłym bólem- termolezja, kriolezja 750,00 

25 Podanie w okolice nerwów lub splotów nerwowych, chorym z przewlekłym bólem, czasowo 
działających leków przeciwbólowych, blokujących przewodnictwo 

80,00 

26 Kriochirurgia zmian miejscowych (w przypadku wskazań med. obejmuje poprzedzające badanie 
hist-pat) 

150,00 

27 Elektrokoagulacja/ krioterapia/ laseroterapia zmian powierzchownych, za każdy zabieg 80,00 

28 Opanowanie krwotoku z nosa- tamponada przednia – w znieczuleniu miejscowym 50,00 
 
- W przypadku wykonania kilku świadczeń odpłatność stanowi sumę poszczególnych usług. 
- W dni świąteczne odpłatność za świadczenia stomatologiczne ustala się w wysokości 150% ceny.  

- Osobom upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje 
zakwalifikowane jako świadczenie gwarantowane dla tych osób znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych. 



 

 

 

 
Załącznik Nr 31 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

  

 
CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH  

w zakresie innym niż gwarantowane świadczenia  
wykonywanych w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 

 
Lp. Nazwa usługi (wraz z użytymi materiałami) Cena w zł 

1 Iniekcja leku (próby uczuleniowe) 10,00 

2 Naświetlanie SOLLUX - 1 zabieg 6,00 

3 Jonoforeza - 1 zabieg 10,00 

4 Galwanostymulacja- 1 zabieg 10,00 

5 Diadynamik - 1 zabieg 7,00 

6 Laseroterapia - 1 zabieg 7,00 

7 Mechanoterapia w leczeniu urazów szczęk - 1 zabieg 5,00 

8 Diatermia - 1 zabieg 7,00 

9 EKG 10,00 

10 Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego 100,00 

11 Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego 120,00 

12 Plastyka przetoki ustno- zatokowej 400,00 

13 Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego powyżej 18 r.ż. 350,00 

14 Resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego powyżej 18 r.ż. 400,00 

15 
Resekcja wierzchołka korzenia zęba sąsiedniego (w czasie tego samego zabiegu) -powyżej 18 
r.ż. 

100,00 

16 Operacyjne odsłonięcie zęba zatrzymanego -powyżej 18 r.ż. 350,00 

17 Gingiwoosteoplastyka –powyżej 18 r.ż. 300,00 

18 Plastyka przedsionka jamy ustnej-powyżej 18 r.ż. 300,00 

19 Hemisekcja lub radektomia 300,00 

20 Rewizja wyrostka zębodołowego 250,00 

21 Wycięcie kieszonki dziąsłowej 50,00 

 
- W przypadku wykonania kilku świadczeń odpłatność stanowi sumę poszczególnych usług. 
- W dni świąteczne odpłatność za świadczenia stomatologiczne ustala się w wysokości 150% ceny.  

- Osobom upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym lub głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje 
zakwalifikowane jako świadczenie gwarantowane dla tych osób znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych. 
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    Załącznik Nr 32 

do Regulaminu Organizacyjnego 
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej  SPSK Nr 1 

 

L.p. Nazwa testu diagnostycznego Cena(zł) 

 Pobranie materiału 3 

Badania hematologiczne 

1. Morfologia krwi bez rozmazu z analizatora 8 

2. Morfologia krwi + rozmaz z analizatora 10 

3. Morfologia krwi+ rozmaz z analizatora+ rozmaz manualny 25 

4. Morfologia krwi + rozmaz z analizatora+ retikulocyty 25 

5 Morfologia krwi + rozmaz manualny+ retikulocyty 35 

6. Retikulocyty 15 

7. Morfologia krwi na ciepło 10 

8. Morfologia krwi + rozmaz w kierunku malarii 25 

9. Test serologiczny w kierunku malarii 35 

10 Płytki krwi pobrane na cytrynian 10 

11. Płytki krwi - antykoagulant z jonami magnezu 10 

12. Odczyn opadania krwinek ( OB ) 6 

13. Komórki LE 25 

Hemostaza (osocze cytrynianowe) 

14 Czas protrombinowy (PT) 12 

15 INR (parametr wyliczany)  

16 Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 12 

17 Fibrynogen 20 

18 D – Dimery 30 

19 Czas trombinowy(TT) 20 

20 Antytrombina III 40 

21 Białko C 75 

22 Wolne białko S-antygen 105 

23 Oporność na białko C-współczynnik APC-R 65 

24. Antykoagulant toczniowy-wskaźnik NR dRVVT 85 

25. Czynnik von Willebranda-Ag 100 

26. Czynnik von Willebranda-aktywność ACT 120 

27 Czynnik V 90 

28. Czynnik VII 90 

29. Czynnik VIII 105 

30. Czynnik IX 90 

31 Czynnik XII 90 

32. Czynik XIII 40 

33 Krążący antykoagulant 30 
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34 Inhibitor czynnika VIII 400 

35 Inhibito czynnika IX 250 

Chemia kliniczna (surowica) 

36. Glukoza 7 

37. Białko całkowite 5 

38. Albumina 5 

39. Bilirubina całkowita 6 

40. Bilirubina bezpośrednia 6 

41. Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 7 

42. Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7 

43. Fosfataza alkaliczna (ALP) 7 

44. Fosfataza kwaśna (ACP) 14 

45. Gamma-glutamylotransferaza (GGT) 10 

46. Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 7 

47. Amylaza 10 

48. Lipaza 9 

49. Kinaza kreatynowa (CK) 10 

50. Kinaza kreatynowa - izoenzym MB (CK-MB) 10 

51. Cholesterol całkowity 5 

52. Cholesterol HDL 8 

53. Triglicerydy 7 

54. Cholesterol LDL (parametr wyliczany)  

55. Mocznik 5 

56. Kreatynina 6 

57. Kwas moczowy 7 

58. eGFR (parametr wyliczany)  

59. Sód 5 

60. Potas 5 

61. Chlorki 5 

62. Wapń całkowity 6 

63. Fosforany nieorganiczne 5 

64. Magnez całkowity 7 

65. Lit 10 

66. Żelazo 10 

67. Transferyna 18 

68. Haptoglobina 25 

69. Ferrytyna 25 

70. ßeta2 mikroglobulina 40 

71. Składnik dopełniacza C3 60 

72. Składnik dopełniacza C4 60 

73. Kwasy żółciowe całkowite 15 

74. CRP 10 

75. Krzywa żelazowa 4 punktowa 40 
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Chemia kliniczna (osocze, krew pobrana na fluorek sodu) 

76. Test tolerancji glukozy (75g) (doustny test obciążenia glukozą: każde oznaczenie) 7 

77. Test tolerancji glukozy u ciężarnej (75g) (doustny test obciążenia glukozą: każde 

oznaczenie) 

7 

Chemia kliniczna (krew pełna wersenianowa) 

78. Hemoglobina glikowana ( HbA1c) 18 

Immunochemia (surowica) 

79. Tyreotropina (TSH) 15 

80. Trijodotyronina wolna(FT3) 15 

81. Tyroksyna wolna(FT4) 15 

82. P/ciała p/peroksydazie tarczycowej 30 

83. P/ciała p/tyreoglobulinie 30 

84. Prolaktyna 25 

85. Hormon folikulotropowy (FSH) 25 

86. Hormon luteinizujący (LH) 25 

87. Estradiol 25 

88. Progesteron 25 

89. Testosteron 20 

90. Gonadotropina kosmówkowa (HCG) 30 

91. HCG+podjednostka ßeta 30 

92. DHEA SO4 30 

93. Kortyzol 32 

94. Parathormon (PTH) 35 

95. PSA całkowity 35 

96. Ca 125 38 

97. HE4 40 

98. ROMA (parametr wyliczany)  

99. Ca 19-9 30 

100. CEA 28 

101. Ca 72-4 30 

102. Ca 15-3 30 

103. Alfa-fetoproteina (AFP) 26 

104. Prokalcytonina 70 

105. P/ciała p/cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi (anty-CCP) 70 

106. Czynnik reumatoidalny 15 

107. IgG 25 

108. IgM 20 

109. IgA 20 

110. IgE całkowite 36 

111. hs-Troponina T 23 

112. NT -proBNP 60 

113. Kwas walproinowy 25 

114. Karbamazepina 25 
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115. Kwas foliowy 35 

116. Witamina B12 35 

117. Witamina D3 45 

118. Insulina 30 

119. Peptyd C 30 

120 Homocysteina 40 

Immunochemia (krew pobrana na EDTA) 

121. ACTH 31 

122. Amoniak 20 

123 Cyklosporyna 100 

Markery Chorób Zakaźnych (osocze wersenianowe) 

124. P/ciała p/HAV IgM 45 

125. HIV antygen/przeciwciała 25 

126. Antygen HBs 25 

127. Antygen HBs - test potwierdzenia 50 

128. Antygen HBs -test ilościowy 40 

129. P/ciała p/HBs 31 

130. P/ciała p/HBc Total 31 

131. P/ciała p/HBc IgM 50 

132. Antygen HBe 45 

133. P/ciała p/HBe 45 

134. P/ciała p/HCV 25 

135. P/ciała p/CMV IgM 40 

136. P/ciała p/CMV IgG 25 

137. P/ciała p/wirusowi różyczki IgM 40 

138. P/ciała p/wirusowi różyczki IgG 30 

139. P/ciała p/Toxoplasma gondii IgM 25 

140. P/ciała p/Toxoplasma gondii IgG 25 

141. Avidność Toksoplazmoza IgG 70 

Białka specyficzne (surowica) 

142. Wolne lekkie łańcuchy Kappa 90 

143. Wolne lekkie łańcuchy Lambda 90 

144. Wolne lekkie łańcuchy Kappa/Wolne lekkie łańcuchy Lambda (parametr 

wyliczany) 

 

145. Elektroforeza 25 

146. Elektroforeza z immunofiksacją 95 

147. Uzupełniająca immunofiksacja 70 

148 Krioglobuliny 40 

149. Elektroforeza w moczu 420 

Analityka ogólna 

150. Analiza ogólna moczu 10 

151. Glukoza i ciała ketonowe w moczu 5 

152. Gazometria i metabolity 30 
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153. Panelowy test na narkotyki w moczu (10 narkotyków) 30 

154. Płyn mózgowo – rdzeniowy - badanie ogólne 35 

155. Płyn z jam ciała – badanie ogólne 60 

156. Krew utajona w kale 20 

Płyn z jam ciała – badania dodatkowe 

157. Amylaza 10 

158. Lipaza 9 

159. Cholesterol całkowity 5 

160. Glukoza 7 

161. Bilirubina całkowita 6 

162. Triglicerydy 7 

163. Mocznik 5 

164. Kreatynina 6 

165. Kwas moczowy 7 

166. CEA 28 

167. Ca19-9 30 

168. Ca 125 38 

Chemia kliniczna (mocz DZM) 

169. Białko całkowite DZM 5 

170. Mikroalbuminuria DZM 10 

171. Kreatynina DZM 6 

172. Mocznik DZM 5 

173. Sód DZM 5 

174. Potas DZM 5 

175. Wapń całkowity DZM 6 

176. Fosforany nieorganiczne DZM 5 

177. Kwas moczowy DZM 7 

Chemia kliniczna (mocz-próbka jednorazowa) 

178. Białko całkowite 5 

179. Mikroalbuminuria 10 

180. Kreatynina 6 

181. Mocznik 5 

182. Sód 5 

183. Potas 5 

184. Wapń całkowity 6 

185. Fosforany nieorganiczne 5 

186 Kwas moczowy 7 

187 Amylaza 10 

188 Glukoza 7 

Immunochemia (kał) 

189. Kalprotektyna 100 
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Załącznik Nr 33 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 
wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej SPSK Nr 1 w Lublinie 

 Rodzaj badania Cena 

1.  Posiew bez identyfikacji 15,00 

2.  Posiew moczu ilościowy 9,00 

3.  Posiew w kierunku beztlenowców 18,00 

4.  Identyfikacja gronkowca (koagulacja) 5,00 

5.  Automatyczna identyfikacja  gronkowca (izolaty z krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego) 25,00 

6.  Automatyczna identyfikacja pałeczki 25,00 

7.  Identyfikacja grzyba (płytka) 4,00 

8.  Automatyczna identyfikacja grzyba 25,00 

9.  Identyfikacja krążkowa paciorkowca 8,00 

10.  Automatyczna identyfikacja  paciorkowca 25,00 

11.  Identyfikacja Haemophilus spp. krążkowa 8,00 

12.  Antybiogram dla Haemophillus spp. 18,00 

13.  Antybiogram podstawowy krążkowy 15,00 

14.  Antybiogram rozszerzony krążkowy 25,00 

15.  Antybiogram automatyczny 25,00 

16.  Mikogram manualny 30,00 

17.  Mikogram automatyczny 30,00 

18.  Badanie kału w kierunku Giardia lamblia 25,00 

19.  Badanie kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella 30,00 

20.  Badanie kału na obecność Rota i Adenowirusów 20,00 

21.  Badanie kału na obecność Norowirusów 48,00 

22.  Badanie czystości pochwy 15,00 

23.  Badanie ogólne plwociny 15,00 

24.  Posiew krwi dorośli (dwie buteleczki) - bez identyfikacji i antybiogramu 30,00 

25.  Posiew krwi dzieci - bez identyfikacji i antybiogramu 23,00 

26.  SARS-Cov-2 - oznaczenie obecności przeciwciał IgA metodą ELISA w surowicy krwi 80,00 

27.  SARS-Cov-2 - oznaczenie obecności przeciwciał IgG metodą ELISA w surowicy krwi 80,00 

28.  Borelioza - oznaczanie obecności przeciwciał IgM metodą ELISA w surowicy krwi 24,00 

29.  Borelioza - oznaczanie obecności przeciwciał IgG metodą ELISA w surowicy krwi 24,00 

30.  Borelioza - oznaczanie obecności przeciwciał IgM  metodą Western Blot w surowicy krwi 80,00 

31.  Borelioza - oznaczanie obecności przeciwciał IgG metodą Western Blot w surowicy krwi 80,00 

32.  Borelioza w płynie mózgowo-rdzeniowym (surowica + płyn mózgowo-rdzeniowy) oznaczanie 
obecności przeciwciał IgM metodą ELISA 

75,00 
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33.  Borelioza w płynie mózgowo-rdzeniowym (surowica + płyn mózgowo-rdzeniowy) oznaczanie 
obecności przeciwciał IgG metodą ELISA 

75,00 

34.  Borelioza - oznaczanie obecności przeciwciał IgM metodą Western Blot w płynie mózgowo-
rdzeniowym 

80,00 

35.  Borelioza - oznaczanie obecności przeciwciał IgG metodą Western Blot w płynie mózgowo-
rdzeniowym 

80,00 

36.  Bąblowica - oznaczanie obecności przeciwciał IgG przeciwko Echinococcus multilocularis  
i Echinococcus  granulosus metodą Western blot w surowicy krwi 

80,00 

37.  Antygen rozpuszczalny Aspergillus spp. metoda ELISA 70,00 

38.  Antygen rozpuszczalny Candida spp. metoda ELISA 70,00 

39.  Oznaczanie obecności przeciwciał  heterofilnych IgM przeciwko antygenowi kapsydowemu 
wirusa mononukleozy zakaźnej (EBV) w surowicy 

25,00 

40.  Oznaczanie obecności przeciwciał IgM przeciwko  antygenom wirusa mononukleozy zakaźnej 
(EBV) w surowicy (metoda Euroline) 

75,00 

41.  Oznaczanie obecności przeciwciał IgG przeciwko antygenom wirusa mononukleozy  zakaźnej 
(EBV) w surowicy (metoda Euroline) 

75,00 

42.  Oznaczanie antygenu Helicobakter pylori w kale 25,00 

43.  Badanie obecności toksynotwórczych Clostridium difficile w kale (antygen GDH, toksyna A/B 
C.difficile) 

70,00 

44.  Badanie obecności toksynotwórczych Clostridium difficile w kale (antygen GDH, posiew 
mikrobiologiczny, toksyna A/B C.difficile) 

125,00 

45.  Oznaczanie obecności antygenów Neisseria meningitidis B,C,Y/M,Haemophilus  influenze   
typ b, Streptococcus agalacitiae, Escherichia coli K 1  w płynie mózgowo- rdzeniowym w 
surowicy 

70,00 

46.  Oznaczanie obecności reagin kiłowych w surowicy – RPR Carbon 10,00 

47.  Oznaczanie przeciwciał przeciwko Treponema pallidum – test immunochromatograficzny 15,00 

48.  Wykrywanie przeciwciał przeciwko Treponema pallidum w teście TPHA 18,00 

49.  Xpert HPV; detekcja 14 typów wysokiego ryzyka HPV techniką Real-time PCR  250,00 

50.  Xpert CT/NG; detekcja genomowego DNA Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae w 
moczu techniką Real-time PCR 

245,00 

51.  Detekcja wirusa grypy z rozróżnieniem wirusów A, B oraz wirusa RSV techniką Real-time 
PCR 

250,00 

52.  Xpert C. difficile; wykrywanie toksyn Clostridium difficile (toksyna B, binarna, szczep 
hiperepidemiczny NAP1/B1/027) w  próbce kału techniką Real-time PCR 

256,00 

53.  Xpert Carba-R; jednoczesna detekcja i identyfikacja genów różnych klas karbapenemaz: 
KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1 

250,00 

54.  Xpert Xpress SARS-Cov-2; detekcja wirusa SARS-Cov-2 techniką Real-time PCR 215,00 

55.  Jakościowa ocena obecności RNA-HCV 200,00 

56.  Ilościowa ocena wirusa RNA-HCV 315,00 

57.  Genotypowanie wirusa RNA-HCV 400,00 

58.  Ilościowa ocena wirusa DNA-HBV 290,00 

59.  Ilościowa ocena wirusa DNA-CMV 130,00 

60.  Oznaczenie limfocytów T CD3+/CD4+ 60,00 

61.  Oznaczenie limfocytów T CD3+/CD8+ 60,00 

62.  Oznaczenie limfocytów T CD3+/CD4+/CD8+ 120,00 

63.  Oznaczenie limfocytów T CD3+/CD4+/CD8+  
(badanie wykonane na odczynnikach Krajowego Centrum ds. AIDS) 54,00 

64.  Wykrywanie antygenu kryptokokowego w surowicy/ płynie mózgowo-rdzeniowym 42,00 
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65.  Badanie obecności przeciwciał IgM przeciwko pałeczkom Yersinia  w surowicy krwi metodą 
ELISA 

20,00 

66.  Badanie obecności przeciwciał IgG  przeciwko pałeczkom Yersinia w surowicy krwi metodą 
ELISA  

20,00 

67.  Badanie  obecności przeciwciał IgA  przeciwko pałeczkom Yersinia w surowicy krwi metodą 
ELISA 

20,00 

 



 
 

Załącznik Nr 34 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 
CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Mikologicznej  
i Chorób Przenoszonych Drogą Płciową SPSK Nr 1 

 
 

 
 Rodzaj badania Cena 

1. Preparat bezpośredni w kierunku grzybów 
 

20,00 

2. Preparat bezpośredni w kierunku pasożytów skóry: świerzbowiec Demodex spp. 20,00 

3. Hodowla i identyfikacja grzyba (dermatofity i pleśnie) 
 

30,00 

4. Badanie w lampie Wooda 
 

8,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Załącznik Nr 35 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH  
wykonywanych w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej SPSK Nr 1 

 

 Pracownia USG  

1. USG – j.brzusznej, tarczycy, piersi, narządów położonych powierzchownie np.jąder, węzłów 
chłonnych szyi, ślinianek, inne 

80,00 

2. USG  nerek (układu moczowego) 60,00 

3. USG – endocavitarne (n. rodnego) 80,00 

4. Ultrasonograficzna kontrola biopsji 60,00 

 Pracownia Mammografii Cyfrowej  

1. Mammografia – badanie podstawowe 120,00 

2. Mammografia – zdjęcie celowane 60,00 

3. Mammografia -  pojedyńcza projekcja 60,00 

 Pracownia Tomografii Komputerowej  

1.  Głowa – badanie podstawowe bez kontrastu 180,00 

2.  Głowa – badanie z kontrastem 230,00 

3.  Głowa – badanie wielofazowe  270,00 

4.  Twarzoczaszka –badanie podstawowe  bez kontrastu 180,00 

5.  Twarzoczaszka – badanie z kontrastem 230,00 

6.  Twarzoczaszka i szyja – badanie z kontrastem 500,00 

7.  Zatoki z kompleksem ujściowo-przew. WRTK /HRCT/ 150,00 

8.  Zatoki – badanie podstawowe bez kontrastu 180,00 

9.  Zatoki – badanie z kontrastem 230,00 

10.  Oczodoły –badanie podstawowe bez kontrastu 150,00 

11.  Oczodoły – badanie z kontrastem 230,00 

12.  Oczodoły i głowa- badanie z kontrastem 500,00 

13.  Przysadka –  badanie z kontrastem 230,00 

14.  Piramida kości skroniowej (ucho środkowe i wewnętrzne) – badanie podstawowe WRTK /HRCT/ 150,00 

15.  Szyja (tkanki miękkie) –  badanie z kontrastem 350,00 

16.  Szyja i klatka piersiowa – badanie z kontrastem 500,00 

17.  Szyja,klp, j.brzuszna i miednica mała- badanie z kontrastem 500,00 

18.  Klatka piersiowa –  badanie z kontrastem 350,00 

19.  Klatka piersiowa z nadbrzuszem – badanie z kontrastem 500,00 

20.  Klatka piesiowa, j.brzuszna i miednica mała- badanie z kontrastem 500,00 

21.  Płuca WRTK / HRCT/ 230,00 

22.  Jama brzuszna – badanie podstawowe bez kontrastu (od kopuły 
przepony do talerzy biodrowych) 

230,00 
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23.  Jama brzuszna – badanie z kontrastem (od kopuły przepony 
do talerzy biodrowych)  

350,00 

24.  Jama brzuszna – badanie wielofazowe z kontrastem (od kopuły 
przepony do talerzy biodrowych)  

380,00 

25.  Miednica – badanie podstawowe bez kontrastu 230,00 

26.  Miednica ( narządy miednicy) – badanie  z kontrastem 350,00 

27.  Jama brzuszna oraz miednica mała – badanie  z kontrastem 
 (od kopuł przepony do spojenia łonowego) 

500,00 

28.  Jama brzuszna z oceną jelita grubego – badanie z kontrastem 500,00 

29.  Angiografia TK -  aorta piersiowa  420,00 

30.  Angiografia TK -  aorta brzuszna i tętnice biodrowe  420,00 

31.  Angiografia TK –  tętnice płucne  420,00 

32.  Angiografia TK – tętnice szyjne 420,00 

33.  Angiografia TK –  naczynia obwodowe  420,00 

34.  Angiografia TK -  badanie kardiologiczne  420,00 

35.  Angiografia TK – inne  420,00 

36. Kręgosłup – jeden odcinek (szyjny / piersiowy / lędźwiowy ) - badanie podstawowe bez kontrastu 230,00 

37. Kręgosłup – dwa odcinki ( szyjny / piersiowy / lędźwiowy ) – badanie podstawowe bez kontrastu 350,00 

38. Kręgosłup – jeden odcinek, badanie z kontrastem 350,00 

39. Kręgosłup – dwa odcinki, badanie z kontrastem 500,00 

40. Kości długie kończyn i stawy, jedna okolica – badanie podstawowe bez kontrastu 230,00 

41. Kości długie kończyn i stawy , jedna okolica – badanie  
z kontrastem 

350,00 
 

42. Głowa i szyja – badanie podstawowe bez kontrastu 350,00 

43. Głowa i szyja – badanie z kontrastem 500,00 

44. Twarzoczaszka i głowa – badanie podstawowe bez kontrastu 350,00 

45. Twarzoczaszka i głowa- badanie z kontrastem 500,00 

46. Zatoki i głowa – badanie podstawowe bez kontrastu 350,00 

47. Zatoki i głowa – badanie z kontrastem 500,00 

48. Kończyna górna, jedna okolica anatomiczna – badanie podstawowe bez kontrastu 230,00 

49. Kończyna górna, jedna okolica anatomiczna – badanie z kontrastem 350,00 

50. Kończyna dolna, jedna okolica anatomiczna – badanie podstawowe bez kontrastu 230,00 

51. Kończyna dolna, jedna okolica anatomiczna – badanie z kontrastem 350,00 

52.  Kończyna górna, dwie lub więcej okolic anatomicznych – badanie z kontrastem 500,00 

53. Kończyna dolna, dwie lub więcej okolic anatomicznych – badanie z kontrastem 500,00 

54. Badanie densytometryczne TK 150,00 

55. Ocena badania radiologicznego i opis konsultacyjny 100,00 

 
56. 

Ocena uwapnienia tętnic wieńcowych- Calcium Score 200,00 

 
Pracownia RTG  

1.  RTG  czaszki  PA  i boczne 50,00 

2.  RTG czaszki wg Towna (potylica) 40,00 
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3.  RTG twarzoczaszki 40,00 

4.  RTG zatok 40,00 

5.  RTG oczodołów PA i boczne 50,00 

6.  RTG oczodołów 2 x PA i boczne( ciało obce) 50,00 

7.  RTG kości nosowej 40,00 

8.  RTG żuchwy PA 40,00 

9.  RTG stawów skroniowo- żuchwowych (wg Schullera) 40,00 

10.  RTG kanału nerwów wzrokowych 40,00 

11.  RTG siodełka tureckiego 40,00 

12.  RTG kręgosłupa szyjnego AP  i boczne 50,00 

13.  RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe 50,00 

14.  RTG kręgosłupa szyjnego – skosy otworów międzykręgowych 50,00 

15.  RTG zęba kręgu C2 40,00 

16.  RTG kręgosłupa piersiowego AP i boczne 50,00 

17.  RTG kręgosłupa lędźwiowego AP i boczne 50,00 

18.  RTG kręgosłupa lędźwiowego – skosy 50,00 

19.  RTG kości krzyżowej  AP 40,00 

20.  RTG kości guzicznej AP  i boczne 50,00 

21.  RTG klatki piersiowej PA 40,00 

22.  RTG klatki piersiowej boczne 40,00 

23.  RTG klatki piersiowej  PA i boczne 50,00 

24.  RTG klatki piersiowej boczne z kontrastem 50,00 

25.  RTG szczytów płuc (wg Przybylskiego) 40,00 

26.  RTG klatki piersiowej przy łóżku pacjenta AP 40,00 

27.  RTG  żeber skośne 40,00 

28.  RTG mostka boczne 40,00 

29.  RTG klatki piersiowej noworodka 40,00 

30.  RTG j.brzusznej przeglądowe w pozycji leżącej 40,00 

31.  RTG j. brzusznej przeglądowe w pozycji leżącej promieniem poziomym 40,00 

32.  RTG j.brzusznej przeglądowe w pozycji stojącej 40,00 

33.  RTG j. brzusznej przeglądowe noworodka 40,00 

34.  RTG obojczyka 40,00 

35.  RTG łopatki AP 40,00 

36.  RTG łopatki boczne 40,00 

37.  RTG stawów mostkowo - obojczykowych 40,00 

38.  RTG stawu ramiennego AP 40,00 

39.  RTG stawu ramiennego osiowe ( barkowo-pachowe) 40,00 
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40.  RTG stawu barkowo- obojczykowego AP 40,00 

41.  RTG głowy kości ramiennej - transtorakalne 40,00 

42.  RTG kości ramiennej AP i boczne 50,00 

43.  RTG  stawu łokciowego AP i boczne 50,00 

44.  RTG przedramienia AP i boczne 50,00 

45.  RTG nadgarstka PA i boczne 50,00 

46.  RTG nadgarstka porównawcze PA 40,00 

47.  RTG nadgarstka porównawcze PA i boczne 50,00 

48.  RTG kości łódeczkowatej 40,00 

49.  RTG dłoni PA i skośne 50,00 

50.  RTG dłoni boczne 40,00 

51.  RTG dłoni porównawcze PA 40,00 

52.  RTG dłoni porównawcze PA i skośne 50,00 

53.  RTG kciuka AP i boczne 40,00 

54.  RTG palca II PA  i boczne 40,00 

55.  RTG palca  III PA i boczne 40,00 

56.  RTG palca  IV PA i boczne 40,00 

57.  RTG palca  V PA i boczne 40,00 

58.  RTG miednicy AP 40,00 

59.  RTG stawu biodrowego AP 40,00 

60.  RTG stawu biodrowego AP i osiowe 50,00 

61.  RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 40,00 

61. RTG kości udowej AP 40,00 

62. RTG kości udowej boczne 40,00 

63. RTG  stawu kolanowego AP 40,00 

64. RTG stawu kolanowego AP i boczne 50,00 

65. RTG stawów kolanowych porównawcze AP 40,00 

66. RTG stawów kolanowych porównawcze AP i boczne 50,00 

67. RTG osiowe rzepki 40,00 

68. RTG osiowe rzepek porównawcze 50,00 

69. RTG goleni AP i boczne 50,00 

70. RTG goleni porównawcze AP i boczne 50,00 

71. RTG stawu skokowo- goleniowego AP i  boczne 50,00 

72. RTG stawów skokowo- goleniowych porównawcze AP i boczne 50,00 

73. RTG pięty boczne 40,00 

74. RTG pięty osiowe 40,00 

75. RTG pięt  porównawcze  boczne 40,00 
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76. RTG stopy AP i skośne 50,00 

77. RTG stóp porównawcze AP 40,00 

78. RTG stopy boczne 40,00 

79. RTG palucha AP i boczne 40,00 

 Pracownia radiografii cyfrowej  

1. Skopia klatki piersiowej 90,00 

2. Skopia przełyku 80,00 

3. Skopia  górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądek i dwunastnica) 90,00 

4. Pasaż przewodu pokarmowego 130,00 

5. Wlew doodbytniczy dwukontrastowy 150,00 

6. Cholangiografia pooperacyjna 150,00 

7. Histerosalpingografia (HSG) 130,00 

8. Skopia – inne badanie z podaniem kontrastu 110,00 

9. Urografia dożylna 240,00 

 Pracownia Pantomografii Cyfrowej  

1. Zdjęcie Pantomograficzne 75,00 

 Opłaty za duplikat zdjęć  

1. Zdjęcie RTG na kliszy rentgenowskiej 15,00 
( w tym: 12,19zł netto + 

VAT (23%): 2,81zł) 

2. Zdjęcie CT na kliszy rentgenowskiej 20,00 
( w tym: 16,26zł netto + 

VAT (23%): 3,74zł) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
           Załącznik Nr 36 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 
 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH  

wykonywanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Diabetologii, 
Endokrynologii SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 Rodzaj badania Cena 

1.  Echokardiografia 80,00 

2.  Echokardiografia przezprzełykowa 150,00 

3.  USG jamy brzusznej 80,00 

4.  USG tarczycy 80,00 

5.  Monitorowanie holterowskie 80,00 

6.  „Holter ciśnieniowy” 90,00 

7.  Próba wysiłkowa 150,00 

8.  Gastroskopia 150,00 

9.  Rektoskopia 100,00 

10.  Ekg 30,00 

11.  Bodypletyzmografia 120,00 

12.  Bodypletyzmografia z próbą prowokacyjną 180,00 

13.  Polisomnografia 500,00 

14.  Spirometria 50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Załącznik Nr 37 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Pracowni Patomorfologii SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

                     Obowiązuje od 2020 r. 

 Rodzaj badania Cena 

1.  Badanie histopatologiczne podstawowe H+E (wycinek/bloczek) 35,00 

2.  Badanie histochemiczne 17,00 

3.  Badanie histologiczne gastrobiopsji, z uwzględnieniem odczynu 
immunohistochemicznego HP 
 

70,00 

4.  Ocena histologiczna gotowego preparatu wykonanego poza Pracownią 23,00 

5.  Wykonanie preparatu histopatologicznego bez oceny 
 

22,00 

6.  Biopsja gruboigłowa: wątroba, trzustka – z uwzględnieniem niezbędnych barwień 
histochemicznych, 

 odczyny immunohistochemiczne zgodnie z cennikiem 
 

100,00 

7.  Biopsja gruboigłowa piersi obejmuje podstawowe badanie histopatologiczne H+E 
oraz 2 odczyny immunohistochemiczne  
(z wyłączeniem odczynu HER2); 

 pozostałe odczyny immunohistochemiczne zgodnie z cennikiem 
 

75,00 

8.  Cytologia złuszczeniowa (za wyjątkiem ginekologicznej) np.: rozmazy z płynów 
jamy ciała, z jamy ustnej, popłuczyny, plwocina 
 

25,00 

9.  Cytologia ginekologiczna (wg systemu Bethesda 2014 r.) 
 

20,00 

10.  Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC 
 

50,00 

11.  Barwienie preparatu cytologicznego bez oceny 
 

7,00 

12.  Barwienie immunohistochemiczne – jeden odczyn 
 

80,00 

13.  Barwienie immunohistochemiczne HER 2,p 16 
 

180,00 

14.  Badanie śródoperacyjne – z uwzględnieniem niezbędnych barwień 
histochemicznych, 

 niezbędne odczyny immunohistochemiczne zgodnie z cennikiem 
 

180,00 

15.  Konsultacja (dla jednostek zewnętrznych) obejmuje podstawowe badanie 
histopatologiczne H+E oraz 2 odczyny immunohistochemiczne zgodnie z cennikiem 
 

320,00 

 

 



 
 

Załącznik Nr 38 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 
 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Oddziale  Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK Nr 1 

 

 
 Rodzaj badania cena 

1. USG Doppler tętnic szyjnych i / lub kręgowych 150,00 

2. USG Doppler tętnic kończyn dolnych lub górnych 1- 

kończyna 

150,00 

3. USG Doppler  tętnic kończy dolnych  lub górnych  2-

kończyny 

250,00 

4. USG Doppler żył kończyn dolnych lub górnych  1- jedna 

kończyna 

150,00 

5. USG Doppler żył kończyn dolnych lub górnych    2- 

kończyny 

200,00 

6. USG  Doppler aorty brzusznej i / lub tętnic biodrowych 150,00 

7. USG  Doppler naczyń trzewnych i/ lub  nerkowych 200,00 

8. USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych lub górnych – 1 

kończyna 

150,00 

9. USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych lub górnych – 2 

kończyny 

250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik Nr 39 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

                                        CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

 wykonywanych w Oddziałach Kliniki Dermatologii, Wenerologii 
i Dermatologii Dziecięcej SPSK Nr 1 

 

 

 Rodzaj badania 
 

Cena 

1.  Badanie kapilaroskopowe 100,00 

2.  Trichogram 75,00 

3.  Badanie dermatoskopowe 90,00 

4.  Biopsja skóry 35,00 

5.  Biopsja skóry + badanie histopatologiczne 60,00 

6.  Próby świetlne 30,00 

7.  Próby alergiczne płatkowe  ( za 1 zestaw) 30,00 

8.  Fototerapia UVA  lub UVB  (za 1 zabieg) 12,00 

9.  Wideodermatoskopia 
za każde kolejne znamię  

150,00 
20,00 

10.  Mapowanie ciała 350,00 

11.  Laser frakcyjny (za 1 zabieg) 200,00  

12.  Laser CO2 (1 okolica/ 1 zmiana) 200,00 

13.  Terapia fotodynamiczna ( za 1 okolicę) 200,00 

14.  Trichoskopia 150,00 
 

 

 

 

 

 
 



           Załącznik Nr 40 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki i Terapii Endoskopowej SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

 Rodzaj badania Cena 

1. Gastroskopia diagnostyczna 150,00 

2. Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (1 badanie histopatologiczne) 180,00 

3. Gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu ureazowego (diagnostyka H.pylorii ) 175,00 

4. Gastroskopia diagnostyczna z biopsją ( uwzględnione min. 3 wycinki do badania hist.pat.) 275,00 

5. Kolonoskopia diagnostyczna 375,00 

6. Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji (uwzględnione badanie his.pat.) 550,00 

7. Kolonoskopia z polipektomią 1 000,00 

8. Bronchofiberoskopia diagnostyczna 200,00 

9. Bronchofiberoskopia z biopsją 325,00 

10. Ezofagofiberosonografia diagnostyczna 1 000,00 

11. Gastrofiberosonografia diagnostyczna 1 000,00 

12. Rektofiberosonografia diagnostyczna 1 000,00 

13. Rektoskopia 100,00 

14. Cystoskopia diagnostyczna 550,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           Załącznik Nr 41 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 
 
 
 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH  

wykonywanych w Oddziałach Kliniki Psychiatrii SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

1. Badanie EEG 100,00 

2. Badanie EKG 30,00 
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Załącznik Nr 42 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Oddziale Hematoonkologii, Transplantacji Szpiku i Chemioterapii 

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

I. Badania wykonywane w Pracowni Cytometrii Przepływowej i Hemostazy: 

Lp Rodzaj badania Cena 
Czas 

oczekiwania 
na wynik 

1. Immunofenotypowanie komórek krwi obwodowej, szpiku, płynów ustrojowych (łącznie z 

oceną): 

 3-5 dni 

roboczych 

(tryb pilny: 24 

godz.) 
1.1 Panel podstawowy różnicujący poszczególne subpopulacje komórkowe (markery 

powierzchniowe): 

CD45/CD14 – leucogate (określenie odsetka poszczególnych subpopulacji leukocytów) 

CD3/CD8/CD45/CD4 – odsetek limfocytów T, Th, Tc 

CD45/CD19 – odsetek limfocytów B 

NK (CD3/CD16+56+)- odsetek komórek NK 

50,00 zł  

 (za 
pojedynczy 

marker) 

1.2 Diagnostyka rozszerzona w zależności od jednostki chorobowej (ceny zależą od  ilości 

zużytych przeciwciał): 

 

  B-NHL chłoniaki B-komórkowe (markery powierzchniowe: CD5, CD19, CD20, CD22, 

CD23, CD10, CD43, CD44, CD71, CD200, sIgM, CD11c, CD25, CD38, CD103,  

łańcuchy kappa, lambda, markery cytoplazmatyczne: cyklina D1, ZAP-70) 

 rozszerzony panel diagnostyczny 

 ocena choroby resztkowej 

 

 

 

1.500,00 zł 

800,0 zł 

  T-NHL chłoniaki T-komórkowe (markery powierzchniowe: CD3, CD2, CD7, CD5, CD1a, 

CD16, CD56, CD25, CD26, TCRTCRmarkery cytoplazmatyczne: DT, CD3) 

 rozszerzony panel diagnostyczny 

 ocena komórek Sezary’ego 

 ocena choroby resztkowej 

 

 

1.300,00 zł 

700,00 zł 

600,00 zł 

  B-ALL ostre białaczki limfoblastyczne B-komórkowe (markery powierzchniowe: CD10, 

CD19, CD20, CD22, CD34, CD38, CD33, łańcuchy kappa, lambda, sIgM, markery 

cytoplazmatyczne: cIgM, CD79a, CD22, TDT)  

 rozszerzony panel diagnostyczny 

 ocena choroby resztkowej 

 

 

 

1.800,00 zł 

600,00 zł 

  T-ALL ostre białaczki limfoblastyczne T-komórkowe (markery powierzchniowe: CD1a, 

CD2, CD3, CD5, CD7, markery cytoplazmatyczne: TdT, CD3) 

 rozszerzony panel diagnostyczny 

 ocena choroby resztkowej 

 

 

1.300,00 zł 

600.00 zł 

  AML ostre białaczki szpikowe (markery powierzchniowe: CD117, CD13, CD33, CD34, 

CD15, CD56, CD11c, DR, CD19, CD64, CD65, CD2, CD7, Glikoforyna A, CD71, 
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markery cytoplazmatyczne: MPO, TDT)  

 rozszerzony panel diagnostyczny 

 ocena choroby resztkowej 

 

2.500,00 zł 

800.00 zł 

  szpiczaki plazmocytowe (markery powierzchniowe: CD138, CD38, CD45, CD19, CD20, 

CD56, CD117, wewnątrzcytoplazmatyczne łańcuchy lekkie kappa i lambda)        

 

1.000,00 zł 

  badanie funkcji płytek metodą cytometrii przepływowej (CD61, CD63, CD62P) 150,00 zł 

  Badanie immunofenotypowe w kierunku nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) 450,00  

1.3 Mastocytoza  (markery powierzchniowe: CD45, CD33, CD2, CD117, CD25 400,00  

1.4 Ocena ilościowa komórek macierzystych i żywotności (markery powierzchniowe: CD45, 

Cd34, 7AAD) 

300,00  

2. Badanie funkcji płytek w aparacie PFA-200, testy Col/Epi, Col/ADP 100,00 zł 30 min. 

3. Badanie funkcji agregacji płytek w aparacie Multiplate pod wpływem agonistów: ADP, 

kolagenu, kwasu arachidonowego, TRAP (białko aktywujące receptor trombiny), 

Ristocetyny  

50,00 zł  

(za 
pojedynczy 

test- 
max 250,00zł) 

30 min 

4. Diagnostyka NNH: 

- ultraczułe badanie leukocytów: Flaer, CD157, CD45, CD15, CD64 

- badanie erytrocytów: CD59, CD235a 

450,00 zł 2 dni robocze 

 

II.Badania wykonywane w Pracowni Cytoimmunoenzymatycznej: 

Lp Rodzaj badania Cena Czas 
oczekiwania 

na wynik 
1. Morfologia krwi (18 parametrowej) z rozmazem w analizatorze hematologicznym 

Sysmex XS1000i 

10,00 zł 10 min. 

2. Wykonywanie rozmazu ręcznego i barwienie preparatów krwi obwodowej  lub 

szpiku metodą Pappenheima   

20,00 zł 24 godz. 

3. Ocena rozmazu krwi obwodowej 30,00 zł 30min. 

4. Ocena rozmazu szpiku 50,00 zł 30 min. 

5. Badania cytochemiczne i immunoenzymatyczne komórek krwi obwodowej lub 

szpiku (łącznie z oceną): 

  

  peroksydaza (POX)  60,00 zł 24 godz. 

  PAS 80,00 zł 24 godz. 

  niespecyficzna esteraza 100,00 zł 24 godz. 

  fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP) 120,00 zł 24 godz. 

  fosfataza alkaliczna granulocytów (FAG score) 130,00 zł 5 dni roboczych 

  sideroblasty 60,00 zł 24 godz. 

 

III. INNE: 

   1.           Trepanobiopsja                                                                                                                           300,00 zł                                                                                                                                                       

   2.           Biopsja szpiku                                                                                                                             150,00 zł                                                                                                                                                          



                                                                                     
Załącznik Nr 43 

do Regulaminu Organizacyjnego 
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Oddziałach Okulistycznych SPSK Nr 1 

 

 Rodzaj badania Cena 

1. Badanie elektrofizjologiczne narządu wzroku 
 

180,00 

2. Badanie na synoptoforze 
 

40,00 

3. Badanie na refraktometrze 
 

30,00 

4. USG gałki ocznej i oczodołu 
 

60,00 

5. Ćwiczenia pleoptyczne 
 

50,00 

6. ERG (laser) 
 

200,00 

7. Badanie pola widzenia - 1 oko 
 

30,00 

8. Badanie dna oka (oftalmoskopem) 
 

30,00 

9. Perymetria 
 

60,00 

10. Badanie OCT (tomografia siatkówki)- 1 oko 
 

70,00 

11. Pachymetria 
 

40,00 

12. Tonometria (ciśnienie wewnątrzgałkowe) 
 

40,00 

13. Gonioskopia (badanie kąta przesącza) 
 

40,00 

14. Angiografia fluoresceinowa 
 

180,00 

15. Badanie w lampie szczelinowej (biomikroskopie) 
 

40,00 

16. Fotokoagulacja laserowa siatkówki (jedno oko) 
 

336,00 

 



Załącznik Nr 44 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w  Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Banku Krwi SPSK Nr 1  

 

 Rodzaj badań immunohematologicznych Cena 

1 Grupa krwi : 

pełne oznaczenie grupy krwi z układu AB0  i antygenu D z układu Rh,  

badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych 

w pośrednim teście antyglobulinowym – PTA  

60 zł 

2 Wynik potwierdzony grupy krwi ( dwa oznaczenia grupy krwi ) 120 zł 

3 Grupa krwi oraz fenotyp Rh i antygen K z układu Kell 136 zł 

4 Grupa krwi i bezpośredni test antyglobulinowy -  BTA  90 zł 

5 Grupa krwi oraz fenotyp  Rh, antygen K z układu Kell i BTA 156 zł 

6 Próba zgodności serologicznej z jedną jednostką KKCz : 

oznaczenie antygenów ABD u biorcy i dawcy, badanie przeglądowe  

na obecność przeciwciał odpornościowych u biorcy, próba krzyżowa 

90 zł 

7 Próba zgodności serologicznej z każdą następną jednostką KKCz : 

oznaczenie antygenów ABD u dawcy, próba krzyżowa 

50 zł 

8 Próba zgodności serologicznej z jedną jednostką KKCz 

z jednoczesnym pełnym oznaczeniem grupy krwi :  

pełne oznaczenie grupy krwi z układu AB0  i antygenu D z układu Rh oraz 

badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych u biorcy, 

oznaczenie antygenów ABD u biorcy i dawcy, próba krzyżowa 

130 zł 

9 Rezerwacja KKCz : 

pełne oznaczenie grupy krwi z układu AB0  i antygenu D z układu Rh, 

badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych 

w pośrednim teście antyglobulinowym – PTA u biorcy 

60 zł 

10 Grupa krwi noworodka : 

oznaczenie antygenów ABD oraz BTA 

80 zł 

11 Próba zgodności dla noworodka z 1 opakowaniem KKCz 100 zł 

12 Grupa krwi metodą manualną : 

pełne oznaczenie grupy krwi z układu AB0 (dwiema seriami odczynników)  i 

antygenu D z układu Rh, badanie przeglądowe na obecność przeciwciał 

odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym - PTA 

90 zł 

13 Identyfikacja przeciwciał odpornościowych: 

Badanie w teście PTA LISS i w teście enzymatycznym LEN 

225 zł 

14 Określenie miana przeciwciał odpornościowych: 

Badanie w teście PTA LISS 

115 zł 

 



Załącznik Nr 45 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej 

 

 RO D Z A J  BA D A N I A  C E N A  

A. BADANIA MOLEKULARNE (PCR)  
1. transkrypt BCR/ABL1 (b3a2, b2a2, e1a2) - RT-PCR 400,00 
2. transkrypt BCR/ABL1 (b3a2, b2a2, e1a2) - nested PCR 425,00 
3. mutacja genu JAK2 pV617F - ASO-PCR 340,00 
4. panel MPN (transkrypt BCR/ABL1 + mutacja genu JAK2 pV617F) 700,00 
5.   mutacje genu BRCA1 (trzy najczęstsze mutacje), PCR-RFLP 320,00 

B. BADANIA CYTOGENETYCZNE (CYTOGENETYKA KLASYCZNA)  
1. Kariotyp limfocytów krwi obwodowej w nowotworach ukł. krwiotwórczego 700,00 
2. Kariotyp komórek szpiku 700,00 

C. BADANIA CYTOGENETYCZNE (FISH)  
1. t(8;21)(q22;q22) RUNX1/RUNX1T1 800,00 
2. t(9;22)(q34;q11.2) BCR/ABL1 900,00 
3. inv(16)(p16;q22) CBFB 800,00 
4. t(15;17)(q22-24;q21.1) PML/RARA 800,00 
5. rearanżacja 11q23 MLL 800,00 
6. del 11q22 ATM/ del 17p13.1 TP53 800,00 
7. del D13S319/13q34/centromer chromosomu 12 800,00 
8. del 17p13.1 TP53/centromer chromosomu 17 800,00 
9. rearanżacja 3q27 BCL6 800,00 

10. IGH/FGFR3 800,00 
11. IGH/MYC/centromer chromosomu 8 800,00 
12. IGH/CCND1 800,00 
13. IGH/MAF 800,00 
14. IGH/BCL2 800,00 
15. IGH/MALT1 800,00 
16. CEP X (DXZ1) / Y (DYZ3) 800,00 
17. centromer chromosomu 8 600,00 
18. del 5q33-q34 CSFR1/D5S23, D5S721 750,00 
19. del 7q31 D7S486/centromer chromosomu 7 700,00 
20. del 20q12 D20S108 600,00 
21. rearanżacja 4q12 FIP1L1-PDGFRA 900,00 
22. rearanżacja 5q32-q33 PDGFRB 800,00 
23. panel CLL (TP53/ATM; D13S319/13q34/centromer 12) 1.500,00 
24. panel MM (TP53; IGH/FGFR3; IGH/MAF) 2.200,00 

 



 
 
 

Załącznik Nr 46 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 

 

 
 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 

 

 Rodzaj badania 
 

Cena 

1. Pantomogram 
 

75,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 47 
do Regulaminu Organizacyjnego 

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii 

 

 Rodzaj badania Cena 

1. USG dopochwowe narządu płciowego w skali szarości 
 

100,00 

2. USG dopochwowe narządu płciowego w skali szarości z opcją 
kolorowego power angio Dopplera z oceną przepływów 
naczyniowych 

150,00 

3. USG dopochwowe  narządu płciowego w skali szarości z opcją 
kolorowego power angio Dopplera z oceną przepływów 
naczyniowych we wczesnej ciąży (również w diagnostyce ciąży 
pozamacicznej) 

150,00 

4. USG  dopochwowe narządu płciowego w skali szarości z opcją 
kolorowego power angio Dopplera z oceną przepływów 
naczyniowych, poszerzone o USG oceniające pozostałe narządy 
jamy brzusznej sondą przezbrzuszną (w przypadku podejrzenia 
zmian onkologicznych) 

250,00 

5. Kolposkopia 126,00 
 

 

 
 

 

 

 



1 
 

Załącznik Nr 48 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej 
 

 Rodzaj badania Cena 

 GŁOWA/ SZYJA  

1. MR głowy bez kontrastu 400,00 

2. MR głowy z kontrastem  580,00 

3. MR głowy z kontrastem + badanie perfuzyjne mózgu 700,00 

4. MR  przysadki mózgowej z kontrastem (badanie dynamiczne) 580,00 

5. MR głowy i przysadki mózgowej z kontrastem 800,00 

6. Angiografia MR naczyń mózgowych bez kontrastu 400,00 

7. MR głowy bez kontrastu+angio-MR naczyń mózgowych bez kontrastu 650,00 

8. MR głowy z kontrastem+angio-MR naczyń mózgowych bez kontrastu 800,00 

9. MR oczodołów bez kontrastu 400,00 

10. MR oczodołów z kontrastem 600,00 

11. MR głowy i oczodołów bez kontrastu 700,00 

12. MR głowy i oczodołów z kontrastem 900,00 

13. MR zatok bez kontrastu 400,00 

14. MR ślinianek bez kontrastu 400,00 

15. MR ślinianek z kontrastem 600,00 

16. MR stawów skroniowo-żuchwowych bez kontrastu 500,00 

17. MR stawów skroniowo-żuchwowych z kontrastem 700,00 

18. MR tkanek miękkich szyi lub twarzoczaszki bez kontrastu 400,00 

19. MR tkanek miękkich szyi lub twarzoczaszki z kontrastem 600,00 

20. Angiografia MR twarzoczaszki lub szyi z kontrastem 750,00 

21. Angiografia MR naczyń szyjnych bez kontrastu 600,00 

 KRĘGOSŁUP  

22. MR kręgosłupa szyjnego bez kontrastu 400,00 

23. MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem 600,00 

24. MR kręgosłupa piersiowego bez kontrastu 400,00 

25. MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem 600,00 

26. MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu 400,00 

27. MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem 600,00 

28. MR stawów krzyżowo-biodrowych bez kontrastu 400,00 

29. MR stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem 600,00 

30. Badanie dwóch odcinków kręgosłupa 700,00 

31. Badanie dwóch odcinków kręgosłupa z kontrastem 950,00 

32. Badanie trzech odcinków kręgosłupa 900,00 

33. Badanie trzech odcinków kręgosłupa z kontrastem 1200,00 

34. Mielografia MR- dopłata do badania kręgosłupa 200,00 

 KLATKA PIERSIOWA  

35. MR piersi z kontrastem (badanie dynamiczne) 700,00 
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36. Badanie MR śródpiersia bez kontrastu 500,00 

37. Badanie MR śródpiersia z kontrastem 700,00 

38. MR serca- badanie morfologiczne serca z oceną funkcji skurczowej i 
żywotności. Badanie bez kontrastu 

900,00 

39. MR serca- badanie ze wzmocnienie kontrastowym 1200,00 

40. Angiografia naczyń klp z kontrastem 700,00 

 JAMA BRZUSZNA/ MIEDNICA  

41. Badanie MR jamy brzusznej bez kontrastu 400,00 

42. Badanie MR jamy brzusznej z kontrastem 600,00 

43. Cholangiografia MR (z oceną wątroby i trzustki, bez podawania środka 
kontrastowego ) 

450,00 

44. Badanie MR jamy brzusznej bez kontrastu + Cholangiografia MR 700,00 

45. Badanie MR jamy brzusznej z kontrastem + Cholangiografia MR 850,00 

46. MR miednicy bez kontrastu 400,00 

47. MR miednicy z kontrastem 600,00 

48. MR gruczołu krokowego z kontrastem (badanie dynamiczne) 600,00 

49. Urografia MR bez kontrastu 400,00 

50. Angiografia naczyń jamy brzusznej z kontrastem 700,00 

51. Angiografia naczyń miednicy z kontrastem 700,00 

52. Enterografia MR z kontrastem 700,00 

 KOŃCZYNA GóRNA  

53. MR stawu barkowego bez kontrastu 400,00 

54. MR stawu barkowego z kontrastem  600,00 

55. MR ramienia bez kontrastu 400,00 

56. MR ramienia z kontrastem 600,00 

57. MR stawu łokciowego bez kontrastu 400,00 

58. MR stawu łokciowego z kontrastem 600,00 

59. MR przedramienia bez kontrastu 400,00 

60. MR przedramienia z kontrastem 600,00 

61. MR nadgarstka bez kontrastu 400,00 

62. MR nadgarstka z kontrastem 600,00 

63. MR śródręcza bez kontrastu 400,00 

64. MR śródręcza z kontrastem 600,00 

65. MR palca bez kontrastu 400,00 

66. MR palca z kontrastem 600,00 

67. MR splotu ramiennego bez kontrastu 450,00 

68. MR splotu ramiennego z kontrastem 650,00 

69. Angiografia MR kończyny górnej z kontrastem  750,00 

 KOŃCZYNA DOLNA  

70. MR stawów biodrowych bez kontrastu 400,00 

71. MR stawów biodrowych z kontrastem 600,00 

72. MR uda bez kontrastu 400,00 
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73. MR uda z kontrastem 600,00 

74. MR stawu kolanowego bez kontrastu 400,00 

75. MR stawu kolanowego z kontrastem 600,00 

76. Chrząstkogram w badaniu stawu kolanowego (mapowanie chrząstki) 100,00 

77. MR podudzia bez kontrastu 400,00 

78. MR podudzia z kontrastem 600,00 

79. MR stawu skokowego bez kontrastu 400,00 

80. MR stawu skokowego z kontrastem 600,00 

81. MR stopy bez kontrastu 400,00 

82. MR stopy z kontrastem 600,00 

83. MR śródstopia bez kontrastu 400,00 

84. MR śródstopia z kontrastem 600,00 

85. MR przodostopia bez kontrastu 400,00 

86. MR przodostopia z kontrastem 600,00 

87. Angiografia MR kończyn dolnych z kontrastem  800,00 

 INNE  

88. Inne badanie MR bez kontrastu 400,00 

89. Inne badanie MR z kontrastem 600,00 

90. Angiografia bez kontrastu- innych naczyń 400,00 

91. Angiografia z kontrastem – innych naczyń 750,00 

92. Badanie płodu  700,00 

93. MR całego ciała ( WHOLE BODY)- badanie pod katem przerzutów 
nowotworowych 

1.200,00 

94. Podanie środka kontrastowego 200,00 

95. Dodatkowa płyta CD 1,85 
(w tym: 1,50 zł wartość 

netto + 0,35 zł VAT-23%) 
 



Załącznik Nr 49 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Pracowni Radiologii Zabiegowej  

 

 Rodzaj badania 
 

Cena 

1. Przezskórny drenaż dróg żółciowych 
 

3.500,00 

2. Nefrostomia 
 

3.500,00 

3. Embolizacja mięśniaków macicy 
 

4.000,00 

4. Embolizacja nowotworów złośliwych 
 

5.000,00 

5. Rekanalizacja jajowodów 
 

2.500,00 

6. Embolizacja żyły jądrowej/ jajnikowej 
 

3.500,00 

7. Plastyka moczowodu (double J) 
 

3.500,00 

8. Arteriografia 
 

1.540,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 50 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 
 

Zasady odpłatności za transport sanitarny 

 
 

1. Pacjenci SPSK Nr 1 w Lublinie przewożeni na zabiegi, badania lekarsko – konsultacyjne, diagnostyczne, do 
własnych lub obcych jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych nie ponoszą żadnych opłat 
finansowych.  

 
2. Pacjent zwolniony jest również z opłaty za przewiezienie go z miejsca zamieszkania lub pobytu do 

szpitalnych poradni lub klinik, lub odwiezienie pacjenta do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu 
(na podstawie zlecenia transportu, wystawionego przez lekarza naszego szpitala) w przypadku gdy 
u pacjenta występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca pacjentowi korzystanie ze środków 
transportu publicznego, zaś SPSK-1 jest najbliższym zakładem opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń 
we właściwym zakresie. 

 
3. Każdy transport sanitarny (m. in. pacjenta, krwi) winien się odbyć zgodnie z wystawionym skierowaniem 

przez lekarza lub diagnostę laboratoryjnego. 
 
4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017, poz. 2295 z późn zm.) pacjent ponosi 60% 
kosztów związanych z jego transportem w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono: chorobę krwi i narządów 
krwiotwórczych, chorobę nowotworową, chorobę oczu, chorobę przemiany materii, chorobę psychiczną 
i zaburzeń zachowania, chorobę skóry i tkanki podskórnej, chorobę układu krążenia, chorobę układu 
moczowo-płciowego, chorobę układu nerwowego, chorobę układu oddechowego, chorobę układu ruchu, 
chorobę układu trawiennego, chorobę układu wydzielania wewnętrznego, chorobę zakaźną i pasożytniczą, 
urazy i zatrucia, wadę rozwojową, wrodzonych zniekształceń i aberracji chromosomowych.1  

 
5. W pozostałych przypadkach, w tym gdy u pacjenta występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca 

korzystanie ze środków transportu publicznego (w celu przejazdu na leczenie do najbliższego zakładu opieki 
zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem) zaś SPSK-1 nie jest zakładem 
opieki zdrowotnej spełniającym ten warunek (najbliżej położonym), pacjent ponosi 100% kosztów przejazdu 
szpitalną karetką. 

 
6. Stawki bazowe kosztów przewozu pacjentów wynoszą: 

 
1) Stawka za 1 kilometr przejazdu:5,00 zł 
2) Stawka za 1 godzinę przejazdu: 40.00 zł 

 

                                                           
1 zmieniono na podstawie Uchwały Nr 16/2019 Rady Społecznej SPSK Nr 1 w Lublinie z dnia 15 października 2019r., 
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Załącznik Nr 51 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 

cennik na konsultacje specjalistyczne i zabiegi operacyjne wykonywane przez 

lekarzy-pracowników SPSK Nr 1 w Lublinie  

 na rzecz innych podmiotów leczniczych oraz trybu ich przeprowadzania 
 

§ 1 

1. Procedura przyjmowania zleceń odbywa się telefonicznie. 

2. Kierownik Kliniki wskazuje lekarza, który wykona zlecone świadczenie zdrowotne. 

 

§ 2 

1. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie świadczenia na rzecz innych podmiotów   

leczniczych są: 

a) formularz rozliczeniowy na świadczenie konsultacji specjalistycznych, 

stanowiący Załącznik Nr A, oraz kopia skierowania, 

b) formularz rozliczeniowy na wykonywanie zabiegów operacyjnych, stanowiący 

      Załącznik Nr B. 

2. Lekarze SPSK Nr 1 w Lublinie dokonują rozliczenia za podejmowane czynności na 

rzecz innych  podmiotów leczniczych, oraz przekazują informację do Działu Usług 

Medycznych i Rozliczeń. 

 

§ 3 

   Cena zabiegu operacyjnego przeprowadzonego przez lekarza -pracownika SPSK Nr 1 

w Lublinie na rzecz innego podmiotu leczniczego uzależniona jest od trybu wykonania 

świadczenia: 

1. opłata za wykonanie zabiegu operacyjnego w siedzibie Zleceniodawcy składa się 

z następujących elementów: 

1.1 opłaty za czas wykonania świadczenia (od momentu opuszczenia siedziby   

         SPSK Nr 1 do momentu powrotu),  za każdą godzinę, według poniższych stawek: 

a) w przypadku zabiegu wykonanego w dni powszednie w godz. 6-15: 

- lekarz specjalista: 250,00 zł 

- pielęgniarka: 100,00 zł 

b)  w przypadku zabiegu wykonanego w dni powszednie w godz. 15-6, oraz w dni 

świąteczne 150% stawek określonych w punkcie „a:, tj.:  

- lekarz specjalista: 375,00 zł 

- pielęgniarka: 150,00 zł 

1.2 opłaty za zużyte materiały i środki farmaceutyczne stanowiące własność  SPSK  

         Nr 1 w Lublinie wg cen faktycznego ich zakupu, 

1.3      opłaty ryczałtowa w wysokości 50,00 zł (koszty przejazdu i parking),  

       uwzględniana w sytuacji kiedy transport do innego zakładu opieki zdrowotnej     

      nie jest zapewniony przez jednostkę zlecającą. 

2. opłata za wykonanie zabiegu operacyjnego w siedzibie SPSK Nr 1  

         w Lublinie – według katalogu świadczeń finansowanych przez NFZ. 
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§ 4 

Cena konsultacji specjalistycznej udzielonej przez lekarza -pracownika SPSK Nr 1  

w Lublinie na rzecz innego podmiotu leczniczego uzależniona jest od trybu wykonania 

świadczenia: 

1. opłata za konsultację wykonaną w siedzibie Zleceniodawcy: 

a)    w wysokości 150,00zł w odniesieniu do każdego rodzaju konsultacji, 

          b)   w przypadku gdy transport odbywa się na koszt SPSK Nr 1 w Lublinie lub  

                  transportem własnym lekarza konsultanta, dolicza się dodatkowo kwotę: 50,00zł 

                (podana kwota obejmuje koszt przejazdu i parking), 

2. opłata za konsultację wykonaną w siedzibie SPSK Nr 1 w Lublinie – zgodnie  

aktualnie obowiązującym cennikiem na świadczenia zdrowotne w zakresie 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz cennikiem na usługi  stomatologiczne,  

3.    w przypadku przeprowadzenia badań diagnostycznych zleconych przez     

lekarza- konsultanta, w jednostkach organizacyjnych SPSK Nr 1 w Lublinie,  o cenę 

tych badań zwiększa się  koszt wykonanego świadczenia zgodnie z aktualnie 

obowiązującym cennikiem na świadczenia zdrowotne w zakresie badań 

diagnostycznych. 

 

§ 5 

Prawidłowo wypełnione i dostarczone dokumenty, o których mowa w § 2  stanowią 

podstawę do wystawienia przez Dział Usług Medycznych i Rozliczeń SPSK  

Nr 1 w Lublinie faktury obciążającej jednostkę, na rzecz której wykonano świadczenie 

zdrowotne.  

 

§ 6 

1.Pracownikowi korzystającemu z własnego środka transportu w celu przeprowadzenia 

konsultacji lub zabiegu operacyjnego na zewnątrz, przysługuje zwrot kosztów z tego 

tytułu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Rozliczenia kosztów przejazdu w związku z poleceniem służbowym świadczenia 

pracy na rzecz innego podmiotu leczniczego dokonuje Dział Usług Medycznych 

i Rozliczeń SPSK Nr 1 w Lublinie.  
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Załącznik nr A 
 

Formularz rozliczeniowy na świadczenia konsultacji specjalistycznych na rzecz 

innych podmiotów leczniczych przez lekarzy SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

Nazwa jednostki zewnętrznej na rzecz której 

wykonane zostało świadczenie 

 

 

.................................................................................. 

 

                                                                                               pieczęć jednostki Zlecającej 
 

Imię i nazwisko lekarza kierującego:...................................................................... 

 

Oddział na rzecz którego wykonano konsultację:.................................................. 

 

Data wykonania świadczenia: .................................................................................. 

 

Rozpoznanie wg ICD-10:.......................................................................................... 

 

Imię i nazwisko pacjenta: ......................................................................................... 

 

Pesel pacjenta:      …………………………………………………………………. 

 

Miejsce wykonania świadczenia: Siedziba SPSK Nr 1/  Siedziba Zleceniodawcy 

(niepotrzebne skreślić) 

Rodzaj transportu( właściwe wybrać ): 

 zapewniony przez jednostkę zewnętrzną 

 własnym transportem lekarza konsultanta 

 transportem SPSK Nr 1 

 

Dodatkowe badania diagnostyczne wykonane w SPSK Nr 1 w Lublinie: 

 

................................................................ 

 

 ............................................................... 

 

................................................................. 

 

................................................................. 

 
 

      .........................................                                                             .......................................... 
pieczęć i podpis lekarza konsultanta                                                pieczęć i podpis lekarza jednostki na     

                                                                                                                rzecz której wykonano konsultację 
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Załącznik Nr B 

 

Formularz rozliczeniowy na wykonywanie zabiegów operacyjnych na rzecz innych 

podmiotów leczniczych przez lekarzy SPSK Nr 1 

 

Nazwa jednostki zewnętrznej na rzecz której  

wykonane zostało świadczenie 

 

               

.................................................................................                   pieczęć jednostki Zlecającej 

 

Imię i nazwisko lekarza zlecającego: ...................................................................... 

 

Oddział na rzecz którego wykonano zabieg:.......................................................... 

 

Data wykonania zabiegu:  ....................................................................................... 

 

Imię i nazwisko pacjenta: ........................................................................................ 

 

Pesel pacjenta:  ……………………………………… 

 

Kod wykonanej procedury: .................................................................................... 

 

Uwagi dodatkowe dotyczące zabiegu: ..................................................................... 

 

W przypadku wykonania świadczenia w siedzibie Zleceniodawcy należy podać: 

 

1. Rodzaj i ilość zużytych materiałów własnych (SPSK Nr 1): 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

2. Czas wykonania świadczenia (od momentu opuszczenia siedziby SPSK Nr 1 

do momentu powrotu, z zaznaczeniem czasu zabiegu po godz. 15) 

………………………………………... 

3. Skład zespołu wyjazdowego (ilość osób) .…………………..………………….. 

4. Transport do siedziby Zleceniodawcy: zapewniony przez jednostkę zewnętrzną/ 

prywatny(niepotrzebne skreślić 

 .........................................                            .........................................  

pieczęć i podpis lekarza SPSK Nr 1                          pieczęć i podpis lekarza jednostki 

   wykonującego świadczenie                           dla której wykonano świadczenie 
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Załącznik Nr 52 

do Regulaminu Organizacyjnego 
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
Wysokość odpłatności za pobranie i przygotowanie tkanek do transplantacji 

 

§ 1. 

Określa się wysokość stawek za pobranie i przygotowanie tkanek do transplantacji przez 

bank Tkanek Oka SPSK Nr 1 w Lublinie, w następującej wysokości: 

 

1. Rogówka oczna:                                                         3.400,00 zł 

2. Rogówka oczna rozwarstwiona do przeszczepu  

tylnego DSEAK                                                         3.700,00 zł 

3. Twardówka ludzka cała:       1.000,00 zł 

4. Twardówka ludzka 1/2:            550,00 zł 

5. Twardówka ludzka 1/4:            300,00 zł 

6. Twardówka ludzka 1/12:          150,00 zł 

7. Błona owodniowa:                     264,00 zł 

 

§ 2. 

Podmiot leczniczy, któremu dostarczono w celu przeszczepienia komórki, tkanki lub 

narządy, przekazuje środki finansowe na podstawie faktury zawierającej 

wyszczególnienie czynności związanych z pobraniem komórek, tkanek lub narządów, na 

wskazany rachunek bankowy. 

 

§ 3. 

Pobranie i przygotowanie tkanek oka przez Bank Tkanek Oka SPSK Nr 1 w Lublinie, 

odbywa się według poniższej specyfikacji:  

 

SPECYFIKACJA POBRANIA I PRZYGOTOWANIA TKANEK  

W BANKU TKANEK OKA SPSK NR 1 W LUBLINIE 

 

Tkanki oka są pobierane i przygotowane do użytku klinicznego w możliwie najlepszych 

warunkach sanitarnych i zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

 

Od dnia 1 maja 2008r. tkanki przygotowane przez Bank Tkanek Oka znakowane są w 

systemie ISBT 128 (kody kreskowe). 

 

Bank Tkanek Oka SPSK Nr 1 w Lublinie posiada w swojej ofercie n/w tkanki: 

1. Rogówka oczna  konserwowana w pożywce Eusol C, max. Czas przechowywania 

– 14 dni od daty pobrania, przechowywanie w temp. od +2 do +6 st.C. 

 

2.  Twardówka oczna konserwowana w alkoholu absolutnym, max. Czas 

przechowywania- 1 rok w temperaturze pokojowej. Przed zabiegiem należy ją 

nawodnić (rehydracja) wg "Instrukcji postępowania z otrzymaną tkanką 

TWARDÓWKA", która jest zawsze dołączona do dokumentacji wysyłkowej 

twardówki. 

Bank wysyła twardówkę w alkoholu, którą należy przechowywać w temp. 

pokojowej zgodnie z datą ważności tkanki. Twardówkę po rehydratacji należy 

wykorzystać w ciągu 48 godzin przechowując w temp. od +2 do +6 st. C. 
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Można zamówić twardówkę całą, połowę, ćwiartkę lub wąski pasek (1/12 gałki). 

 

2. Błona owodniowa,  3 cm x 3 cm, konserwowana w pożywce Dulbecc’s MEM + 

Glicerol, przechowywana w Banku  w temp. -80 st.C. Odbiorca przechowuje ją do 

zabiegu (max. 1 miesiąc) w zamrażalniku w temp. ok. -20 st.C. 

 

Surowica krwi wszystkich dawców tkanek jest poddawana badaniom na obecność 

następujących czynników zakaźnych: 

1. Antygen HBs 

2. Przeciwciała anty-HBc 

3. Przeciwciała anty- HCV 

4. Przeciwciała anty-HIV i antygen p24 

5. WR 

6. Toxoplazmoza (tylko w przypadku błony owodniowej) 

7. Badania bakteriologiczne: bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby (tylko w  

    przypadku błony owodniowej). 

 

Tkanki oczne wysyłane są wraz z dokumentami w kopercie przyklejonej na pudełku 

styropianowym. 

Są to następujące dokumenty: 

- karta metrykalna tkanki 

- raport pooperacyjny (należy go wypełnić i odesłać do Banku) 

- raport reakcji niepożądanych (należy go wypełnić i odesłać do Banku w  przypadku 

zaistnienia reakcji niepożądanej, np. odrzutu przeszczepu) 

- instrukcja postępowania z otrzymaną tkanką ROGÓWKĄ lub instrukcja 

rehydratacji twardówki   przed zabiegiem (tj.„Instrukcji postępowania z otrzymaną 

tkanką TWARDÓWKA”) 

 

Błona owodniowa wysyłana jest z  kartą metrykalną oraz „Instrukcją postępowania  

z otrzymaną tkanką BŁONA OWODNIOWA”. 

  

Tkanki wysyłamy na podstawie zamówienia wysłanego do Banku 

Tkanek Oka na numer faxu:  +81 532 285 08 

 

Zamówienie powinno zawierać: 

- nazwę i adres Płatnika, NIP Płatnika 

- adres i nazwę odbiorcy (jeśli inne niż Płatnika) 

- podpis dyrektora jednostki i księgowego 

- termin realizacji zamówienia 

- nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej 

Termin wysyłki można ustalić telefonicznie. 

 

Za tkankę wystawiana jest faktura VAT. 

Faktura wysyłana jest pocztą, listem zwykłym we wskazane miejsce jednostki 

zamawiającej. 

 

Koszty przesyłki tkanki wliczone są w cenę za pobranie i przygotowanie tkanek 

do transplantacji. 



 
 
 

Załącznik Nr 53 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

Realizacja prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 

§ 1 

Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, tj. takiej, która  nie polega 

na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opieki sprawowanej nad pacjentką w 

warunkach  ciąży, porodu i połogu, sprawowanej przez osobę bliską. 

 

§ 2 

Zamiar skorzystania z prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej należy zgłosić  lekarzowi 

prowadzącemu, a pod jego nieobecność lekarzowi dyżurnemu wraz z  informacją z jakich 

świadczeń wymienionych w §3 ust.1, punkt 1-5 osoba  

sprawująca opiekę chciałaby korzystać. 

 

§ 3 

1. Ustala się następującą odpłatność za: 

1) śniadanie:                    4,54 zł brutto ( w tym: 4,20 zł netto + 8% VAT: 0,34 zł) 

2) obiad:                          9,29 zł brutto ( w tym: 8,60 zł netto + 8% VAT: 0,69 zł) 

3) kolację:                        4,54 zł brutto ( w tym: 4,20 zł netto + 8% VAT: 0,34 zł) 

4) wyżywienie całodzienne:   18,36 zł brutto ( w tym: 17,00 zł netto + 8% VAT:  

                                         1,36 zł) 

5) korzystanie z łóżka:     28,00 zł  brutto za dobę ( w tym: 22,76 zł netto + 23%  

                                         VAT:  5,24 zł) 

6) całodobowy pobyt w Oddziale, pokrywający koszty zużycia mediów: 10,00 zł brutto ( w 

tym: 8,13 zł netto + 23% VAT: 1,87 zł) 

2. Odpłatność, o której mowa w punkcie 1-5 ponoszona jest w razie wyboru korzystania  z w/w 

świadczeń i możliwości ich zapewnienia przez Szpital. 

3. Odpłatność, o której mowa w punkcie 6 ponoszona jest w każdym przypadku    

    całodobowego pobytu, niezależnie od korzystania ze świadczeń wymienionych  

    w punkcie 1-5. 

4. Na żądanie osoby korzystającej ze świadczeń wymienionych w ustępie 1  

   zostanie im wystawiona faktura VAT. 

 

§ 4 

Szpital  w miarę możliwości zapewni skorzystanie z wolnego łóżka na sali lub możliwość 

dostawienia łóżka polowego, wraz z pościelą i bielizną pościelową. 

 

§ 5 

1. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej może podlegać ograniczeniom ze względu na 

bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, oraz istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia 

zagrożenia epidemiologicznego. 

2. Osobami uprawnionymi do podejmowania decyzji w sprawie ograniczenia 

prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 

pacjentów  są lekarz prowadzący, a pod jego nieobecność lekarz dyżurny. 



 
Załącznik nr 54 

Do Regulaminu Organizacyjnego 
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 

Cennik na usługi sterylizacyjne 
świadczone w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

Klinicznym Nr 1 w Lublinie 
 

 

Ustala się odpłatność za usługi sterylizacyjne świadczone przez Dział Sterylizacji SPSK Nr 1 

w Lublinie, mieszczący się przy ul. Staszica 11, na rzecz podmiotów zewnętrznych, według 

poniższych stawek: 

 

1. Ze względu na metodę sterylizacji, odpłatność za 1 pakiet sterylizacyjny: 

 

a) sterylizacja wysokotemperaturowa: 

– pakiet mały: 5,00  zł + 23% VAT 

– pakiet średni: 10,70 zł + 23% VAT 

– pakiet duży: 55,00 zł + 23% VAT 

b) sterylizacja niskotemperaturowa: 

– pakiet mały: 6,50 zł + 23% VAT 

– pakiet średni: 12,60 zł + 23% VAT 

– pakiet duży: 67,60 zł + 23% VAT 

 

2. Opłata za gotowość do pracy:  65,00 zł + 23% VAT/ za 1 m-c. 

 

3. W przypadku usługi sterylizacyjnej połączonej z transportem, ceny ustalane są 

indywidualnie w odrębnej umowie. 

 



 
Załącznik Nr 55 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 1 

Wykonywanych w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej 
przy ul. Langiewicza 6A 

Rodzaj badania Cena w zł 

Zdjęcie klatki piersiowej w proj. PA 40,00 

Zdjęcie klatki piersiowej boczne 40,00 

Zdjęcie mostka 40,00 

Zdjęcie mostka w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie żeber w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie żeber w 1 proj. 40,00 

Zdjęcie obojczyka 40,00 

Zdjęcie łopatki w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie stawu barkowego w 2 proj. 40,00 

Zdjęcie stawu barkowego w 1 proj. 40,00 

Zdjęcie kości miednicy (zdj. obu stawów biodrowych) 40,00 

Zdjęcie stawu krzyżowo-biodrowego w 1 proj. 40,00 

Zdjęcie stawu biodrowego w 1 proj. 40,00 

Zdjęcie kręgosłupa C w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie kręgosłupa Th w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie kręgosłupa L-s w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie  kości krzyżowo-ogonowej 40,00 

Zdjęcie rąk 40,00 

Zdjęcie palców w 1 proj. 40,00 

Zdjęcie stopy w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie palca stopy 40,00 

Zdjęcie kości piętowej w 1 proj. 40,00 

Zdjęcie kości piętowej w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie kości udowej w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie kości udowej w 1 proj. 40,00 

Zdjęcie stawu łokciowego 40,00 

Zdjęcie kości ramieniowej w 1 proj. 40,00 

Zdjęcie kości ramieniowej w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie nadgarstka w 1 proj. 40,00 

Zdjęcie przedramienia w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie stawu kolanowego w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie stawu kolanowego w 1 proj. 40,00 

Zdjęcie kk. podudzia  w 1 proj. 40,00 

Zdjęcie kk. podudzia  w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 40,00 

Zdjęcie stawu skokowego w 2 proj.  50,00 

Zdjęcie kości nosowej 40,00 

Zdjęcie zęba  25,00 

Zdjęcie żuchwy w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie uszu 40,00 

Zdjęcie oczodołów w 2 proj. 50,00 

Zdjęcie siodła tureckiego 40,00 

Zdjęcie zatok 40,00 

Zdjęcie twarzoczaszki 40,00 

Zdjęcie czaszki w 2 proj. 50,00 

 

1 Na podstawie Uchwały Nr 6/2015 Rady Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. 



 
Załącznik Nr 56 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 
 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH  
Wykonywanych w Pracowni Audiometrycznej 

przy ul. Langiewicza 6A 
 
 

Rodzaj badania Cena w zł 

 
Badanie audiometryczne (audiogram) 

30,00 

 



 
Załącznik nr 57 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 
 

CENNIK ZABIEGÓW 
WYKONYWANYCH W PRACOWNI FIZJOTERAPII  

przy ul. Langiewicza 6A 
 

RODZAJ ZABIEGU CENA 

ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE 

Konsultacja Fizjoterapeutyczna bezpłatna* 

Laseroterapia 10,00 

Ultradźwięki  10,00 

Magnetronik 10,00 

Galwanizacja 10,00 

Jonoforeza 10,00 

Elektrostymulacja 10,00 

Prądy diadynamiczne 10,00 

Prądy interferencyjne 10,00 

Fonoforeza 10,00 

Prądy TENS 10,00 

Prądy KOTZA 10,00 

Prądy TRABERTA 10,00 

Sollux 10,00 

Krioterapia  12,00 

Kąpiel wirowa KKG 15,00 

Kąpiel wirowa KKD 15,00 

KINEZYTERAPIA 

Ćwiczenia czynno-bierne (jedna kończyna) 15,00 

Ćwiczenia w odciążeniu 10,00 

Ćwiczenia w odciążeniu z oporem 10,00 

Ćwiczenia czynne 20,00 

Ćwiczenia izometryczne 10,00 

Ćwiczenia wolne z oporem 10,00 

Pionizacja, nauka lokomocji 15,00 

Ćwiczenia wad postawy 30,00 

Mobilizacja, PNF 40,00 

MASAŻ 

Masaż leczniczy 1 okolica anatomiczna 20,00 

Masaż leczniczy grzbietu 40,00 

Masaż leczniczy limfatyczny ręczny 30,00 
 
*Konsultacja fizjoterapeutyczna bezpłatna w przypadku korzystania z komercyjnych zabiegów 

 

 



 
Załącznik Nr 58 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
CENNIK ŚWIADCZEŃ 

W RAMACH PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH 
(WSTĘPNYCH, OKRESOWYCH, KONTROLNYCH) 

przy ul. Langiewicza 6A 
 

Rodzaj świadczenia Cena w zł 

1. Badanie i wydanie orzeczenia przez lekarza uprawnionego do badań 
profilaktycznych (lekarza medycyny pracy) 

30,00 

2. Badania specjalistyczne 

- badanie przez lekarza specjalistę 30,00 

- badanie psychologiczne 90,00 

3. Badania diagnostyczne 

- badanie EKG bez opisu 10,00 

- badanie EKG z opisem 15,00 

- RTG klp - duże zdjęcie z opisem 40,00 

- badanie audiometryczne 20,00 

- badanie spirometryczne 30,00 

- badanie widzenia kontrastowego (zmierzchowe) i wrażliwości na 
olśnienie (Kontrastometr) 

25,00 

- badanie komputerowe refrakcji (Autorefraktometr) 15,00 

- pomiar ciśnienia śródgałkowego (Tonometr) 15,00 

- badanie pola widzenia (Perymetr) 15,00 

- badanie obuocznego widzenia do dali (Projektor optotypów) 10,00 

- dobór okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora 
ekranowego w ramach badań profilaktycznych 

10,00 

4. Badania laboratoryjne 

Badania hematologiczne 

- OB 6,00 

- morfologia krwi 8,00 

Analityka ogólna 

- badanie moczu 10,00 

Badania biochemiczne 

- białko całkowite 5,00 

- bilirubina całkowita 6,00 

- cholesterol 5,00 

- glukoza w surowicy 7,00 

- kreatynina 6,00 

- ALAT, ASPAT- każdy parametr 7,00 

5. Badanie i wydanie orzeczenia do celów sanitarno- epidemiologicznych 

- w trakcie badań profilaktycznych 20,00 

- bez wykonywania badań profilaktycznych 30,00 

6. Wydanie orzeczenia/ zaświadczenia przez lekarza medycyny pracy na pracę osoby 
niepełnosprawnej w zmniejszonym wymiarze godzin 

- w trakcie badań profilaktycznych 20,00 

- bez wykonywania badań profilaktycznych 30,00 

7. Udział lekarza w pracach komisji BHP 60,00 za 1 
godzinę 

8. Wydanie duplikatu zaświadczenia lub odpisu orzeczenia lekarskiego 20,00 

 



 
Załącznik Nr 59  

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH  
Wykonywanych w Pracowni USG1 

przy ul. Langiewicza 6A 
 

 

Rodzaj badania Cena w zł 

Badanie USG jamy brzusznej 80,00 

Badanie USG narządu rodnego 80,00 

Badanie USG tarczycy 80,00 

Badanie USG sutków 80,00 

Badanie USG ślinianek 80,00 

Badanie USG tętnic szyjnych 80,00 

Badanie USG szyi 80,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Na podstawie Uchwały Nr 6/2015 Rady Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. 

 



 
 

Załącznik Nr 60  
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 
 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH  
Wykonywanych w Pracowni EKG1 

przy ul. Langiewicza 6A 
 
 

Rodzaj badania Cena w zł 

Badanie EKG bez opisu 15,00 

Badanie EKG z opisem 30,00 

Badanie spirometryczne 50,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Na podstawie Uchwały Nr 6/2015 Rady Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. 

 



 
Załącznik Nr 61 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 
 

CENNIK INIEKCJI  
Wykonywanych w Gabinecie Diagnostyczno-Zabiegowym 

przy ul. Langiewicza 6A 
 
 

Rodzaj badania Cena w zł 

Iniekcje dożylne 8,00 

Iniekcje domięśniowe 7,00 

Iniekcje podskórne 7,00 

 



1 
 

 
Załącznik Nr 62 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH  
dla osób nie uprawnionych do świadczeń finansowanych ze środków publicznych 

wykonywanych w Poradni Stomatologicznej 
przy ul. Langiewicza 6A 

 

Rodzaj świadczeń Cena w zł 

W ZAKRESIE GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ 

Badanie lekarskie stomatologiczne 50,00 

Dewitalizacja zęba (z opatrunkiem) 80,00 

Opatrunek leczniczy 30,00 

Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 50,00 

Usuniecie złogów nazębnych z jednego łuku zębowego 60,00 

Trepanacja martwego zęba z założeniem opatrunku 80,00 

Znieczulenie nasiękowe 15,00 

Znieczulenie przewodowe 25,00 

Usunięcie zęba w znieczuleniu 150,00 

Usunięcie zęba w znieczuleniu z powikłaniami 200,00 

Nacięcie ropnia w znieczuleniu 100,00 

Opatrunek chirurgiczny 50,00 

Wypełnienie zęba amalgamatem w zależności od wielkości wypełnienia 100,00-130,00 

Wypełnienie zęba materiałem chemoutwardzalnym w zależności od 
wielkości wypełnienia 

100,00-180,00 

Wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym w zależności od 
wielkości wypełnienia 

120,00-200,00 

Czasowe wypełnienie kanału zęba 80,00 

Ostateczne wypełnienie jednego kanału (leczenie zębów z zapaleniem 
miazgi zębowej) 
Opłata nie obejmuje wypełnienia w koronie zęba 

80,00 

Ostateczne wypełnienie dwóch lub więcej kanałów (leczenie zębów z 
zapaleniem miazgi zębowej) 
Opłata nie obejmuje wypełnienia w koronie zęba 

100,00-140,00 

Ostateczne wypełnienie jednego kanału w zębie zakażonym (zgorzel) 
Opłata nie obejmuje wypełnienia w koronie zęba 

100,00 

Ostateczne wypełnienie dwóch lub więcej kanałów w zębie zakażonym 
(zgorzel) 
Opłata nie obejmuje wypełnienia w koronie zęba 

120,00-160,00 

Rekonstrukcja korony zęba materiałem chemoutwardzalnym na ćwieku 
fabrycznym 

150,00 

Rekonstrukcja korony zęba materiałem światłoutwardzalnym na ćwieku 
fabrycznym 

180,00 

Zdjęcie korony protetycznej 50,00 

Zdjęcie mostu (1 punkt) 50,00 

Zacementowanie korony protetycznej 50,00 

Lakierowanie wszystkich zębów (dwa łuki zębowe) 80,00 

Lakierowanie jednego łuku zębowego 40,00 

W ZAKRESIE INNYM NIŻ GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA 

Leczenie kanałowe zębów w odcinku bocznym- zęby przedtrzonowe i 
trzonowe (leczenie kanałowe-endodontyczne) zębów z zapaleniem miazgi:  

       - czasowe wypełnienie kanału 80,00 

       - ostateczne wypełnienie jednego kanału 100,00 
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       - ostateczne wypełnienie dwóch lub więcej kanałów 
Opłata nie obejmuje wypełnienia w koronie zęba 

120,00-160,00 

 
 
 

Leczenie kanałowe-endodontyczne zębów z zakażoną miazgą- zęby 
przedtrzonowe i trzonowe:  

       - czasowe wypełnienie kanału 80,00 

       - ostateczne wypełnienie jednego kanału 100,00 

       - ostateczne wypełnienie dwóch lub więcej kanałów 
Opłata nie obejmuje wypełnienia w koronie zęba 

120,00-160,00 

Rekonstrukcja korony zęba materiałem chemoutwardzalnym na ćwieku 
fabrycznym 

150,00 

Rekonstrukcja korony zęba materiałem światłoutwardzalnym na ćwieku 
fabrycznym 

180,00 

Zdjęcie korony protetycznej 50,00 

Zdjęcie mostu (1 punkt) 50,00 

Zacementowanie korony protetycznej 50,00 

Lakierowanie wszystkich zębów (dwa łuki zębowe) 80,00 

Lakierowanie jednego łuku zębowego 40,00 

Wypełnienie zębów wykonywanych z materiałów ponadstandardowych  
(nie gwarantowanych przez NFZ) 

Wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym w odcinku bocznym 
(zęby przedtrzonowe i zęby trzonowe) 
W zależności od wielkości wypełnienia 

100,00-130,00 

Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym wszystkich  
W zależności od wielkości wypełnienia 

120,00-200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 63 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Oddziale Chorób Zakaźnych  SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 

 
Rodzaj badania Cena 

1. FibroScan 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 64 
do Regulaminu Organizacyjnego  

SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej 
i Nowotworów Układu Pokarmowego  SPSK Nr 1 w Lublinie 

 
 

 
Rodzaj badania Cena 

1. Ph-metria przewodu pokarmowego z impedancją 780,00 

2. Manometria przewodu pokarmowego 780,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 65 

do Regulaminu Organizacyjnego  
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

 

 

CENNIK USŁUG WYKONYWANYCH 

W BANKU KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH 

 
 

 Rodzaj świadczeń Cena 

1. 
Przechowywanie preparatów komórek krwiotwórczych (dotyczy 1 preparatu) 

 

1,00 zł za 
każdą dobę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 66 

do Regulaminu Organizacyjnego 
SPSK Nr 1 w Lublinie 

 

 

 

 

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

wykonywanych w Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży 

 

 Rodzaj badania Cena 

1. USG płodu 150,00 

2. KTG 50,00 
 

 
 

 

 

 


