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REGULAMIN  
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.  
    § 1 
 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  posiada 5 pełno profilowych stanowisk zapewniające 
prowadzenie intensywnej terapii we wszystkich stanach zagrożenia życia. Dysponuje nowoczesną aparaturą 
medyczną zapewniającą standard postępowania w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym . Każde 
stanowisko OIT wyposażone jest w respiratory umożliwiające stosowanie różnych opcji terapii wentylacyjnej, 
w tym również szeroką analizę parametrów spirometrycznych z diagnostyką niewydolności oddechowej. W 
codziennej praktyce wykorzystywany jest aparat umożliwiający stosowanie w leczeniu ciągłych technik 
nerkozastępczych.  
 

1.W Oddziale Intensywnej Terapii funkcjonują niżej wymienione stanowiska pracy: 

 

-Koordynator 

-Lekarz anestezjolog  

-Pielęgniarka Oddziałowa 

-Pielęgniarka i Pielęgniarz 

-Sekretarka medyczna 

 

2.Szczegółowy zakres obowiązków na w/w stanowiskach określają zakresy obowiązków, uprawnień i 

odpowiedzialności znajdujące się w aktach osobowych poszczególnych pracowników oddziału intensywnej 

terapii. 

  

                                                                        § 2 

 

1. Pracą Oddziału  intensywnej terapii kieruje Koordynator /Z-ca koordynatora  oddziału intensywnej terapii. 

Poza godzinami pracy oraz w dni wolne osobą odpowiedzialną za Oddział jest lekarz dyżurny anestezjolog 

OIT.  

2. Pielęgniarki i pielęgniarze podlegają Pielęgniarce Oddziałowej w zakresie  wykonywania czynności 

pielęgniarskich a organizacyjnie Koordynatorowi Oddziału Intensywnej Terapii. 

3. Plan pracy dla lekarzy organizuje Koordynator Oddziału. 

4.Plan pracy dla pielęgniarek i pielęgniarzy organizuje Pielęgniarka Oddziałowa  

 § 3 

                                                                                                                                                                        

1.  Informacji o stanie zdrowia pacjenta, pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu i/lub osobie 

wskazanej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, udziela lekarz prowadzący, koordynator 

Oddziału/z-ca koordynatora Oddziału lub lekarz dyżurny OIT.  

2.  Informacje o pacjentach nie mogą być udzielane telefonicznie.  
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3.  W Oddziale Intensywnej Terapii obowiązuje zakaz wchodzenia w stanie nietrzeźwym, wnoszenia i 

spożywania alkoholu, palenia papierosów, przyjmowania środków odurzających.  

4.  Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawiane przy pacjentach i 

nie przekazane do depozytu Szpitala. W sytuacjach wyjątkowych pacjent może przekazać rzeczy wartościowe 

na przechowanie pielęgniarce oddziałowej.  

5. Ze względu na specyfikę Oddziału pacjent może posiadać wyłącznie osobiste przybory toaletowe.  
6.  Nie ma możliwości przechowywania produktów żywnościowych w szafkach pacjentów. Pacjent może posiadać płyny w 

łącznej objętości nie przekraczającej 1,5 l. 

7.  Przebywając w Oddziale pacjent nie może przyjmować żadnych leków, odżywek itp. bez wiedzy i zgody 

lekarza.  

8.  Korzystanie z telefonów komórkowych przez pacjentów powinno być ograniczone do niezbędnego 

minimum.  

9.  Odwiedziny pacjentów odbywają się każdorazowo za zgodą personelu medycznego.  

 W godzinach : 16:00-17:00 

10. Maksymalna liczba osób odwiedzających jednego pacjenta nie powinna przekraczać dwóch osób.  

11.  Ze względu na specyfikę Oddziału Intensywnej Terapii czas wizyt nie może przekraczać 15 minut. W 

uzasadnionych przypadkach czas wizyt może być ograniczony przez personel medyczny. W razie zagrożenia 

epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów odwiedziny mogą być 

wstrzymane.  

12.  Odwiedzający poniżej 14 roku życia nie powinny przebywać w Oddziale Intensywnej Terapii , 

ewentualnie mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność, za zgodą 

personelu medycznego.  

 

 § 4 

1.  Ramowy Harmonogram dnia Oddziału Intensywnej Terapii: 
 

Lp. Godzina Plan  dnia 

1.  
7.00-

8.00 

- Raport pielęgniarki, indywidualne przekazanie opieki nad pacjentami w 

obecności Pielęgniarki oddziałowej (w dni wolne i święta pielęgniarki 

odpowiedzialnej za dyżur) 

- raport lekarski w dni powszednie odbierany przez Ordynatora Oddziału IT w 

obecności Pielęgniarki Oddziałowej                                                                           

-Zakładanie i prowadzenie dokumentacji obowiązującej w Oddziale               -

Przygotowanie do wizyty lekarskiej 

2.  
8.00-

8.45 

- wizyta lekarska prowadzona przez Ordynatora oddziału IT , w której uczestniczy 

personel lekarski i pielęgniarski 

- śniadanie 

 

3.  
8.45-

10.00 

- Zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne  i czynności  pielęgnacyjne  

- Badania diagnostyczne –min: transport do pracowni specjalistycznych KT, MRI, 

RTG, USG,ECHO serca, badania endoskopowe  i inne 

- Pobieranie materiałów (krew, mikrobiologiczne, inne) i wykonywanie badań  

citowych 

- Rehabilitacja pacjentów prowadzona przez rehabilitanta w OIT 

- Realizacja zleceń lekarskich zgodnie z kartą zleceń lekarskich 

-dokumentowanie wszystkich wykonanych czynności w dokumentacji medycznej i 

pielęgniarskiej                                                                                                                  

- Porządkowanie stanowiska pracy OIT 

4.  10.00- - Wykonywanie zleceń lekarskich zgodnych  z karta zleceń lekarskich 
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19.00 - Obiad 

- Zabiegi diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne -współudział zespołu lekarsko-

pielęgniarskiego 

- Toaleta popołudniowa całego ciała                                                                                              

- Uruchamianie pacjentów  w obrębie łóżka w ciągu dyżuru dziennego co 2 

godziny ,w ciągu dyżuru nocnego co 4 godziny i w zależności od potrzeb 

pielęgnacyjnych. 

- Kolacja                                                                                                                  - 

pobieranie materiału (krwi) do planowych badań laboratoryjnych                                             

- Uzupełnienie dokumentacji dziennej w karcie dziennego pobytu pacjenta w 

Oddziale Intensywnej Terapii 

 

5. 
16.00-

17.00 
- Odwiedziny pacjentów 

6.  
19.00-

19.15 
- Raport pielęgniarski - przekazuje pielęgniarka odpowiedzialna za dyżur 

7.  
19.15-

22.00 

- Realizacja zleceń lekarskich zgodnych z karta zleceń lekarskich , współudział w 

leczeniu pacjenta 

-wizyta lekarska wieczorna prowadzona przez lekarza anestezjologa dyżurnego  

- Toaleta wieczorna całego ciała , czynności pielęgnacyjne 

- Porządkowanie stanowisk pracy OIT, uzupełnianie sprzętu j.u i inne 

8.  
22.00-

5.00 

- Zachowanie ciszy  nocnej 

- Obserwacja pacjentów, czuwanie nad ich bezpieczeństwem  

- Wykonywanie bieżących zleceń lekarskich zgodnych z kartą zleceń lekarskich 

9.  
5.00-

7.00 

- Czynności pielęgnacyjne, diagnostyczno-terapeutyczne  

- Toaleta poranna całego ciała 

-pobieranie materiału (krwi) do planowych badań laboratoryjnych                                            

- Liczenie bilansów dobowych, uzupełnienie dokumentacji medycznej i 

pielęgniarskiej OIT 

 

 

 

 

 Ze względu na specyfikę opieki w Oddziale Intensywnej Terapii  harmonogram dnia na bieżąco 

dostosowywany jest do aktualnej sytuacji i potrzeb. Praca personelu medycznego, a w szczególności 

pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, analiza wyników badań i dokumentacji pacjentów, 

wykonywanie zabiegów pielęgniarskich jest modyfikowana na bieżąco w zależności od stanu pacjentów OIT.  

  

2.  Odwiedzający  pacjentów zobowiązani są do:  

• zachowania ciszy i spokoju,  

• pozostawiania wierzchniego ubrania przed wejściem do Oddziału Intensywnej Terapii,  

• zdezynfekowania rąk przed wejściem na salę intensywnej terapii,  

• wchodzenia na izolatki w fartuchu ochronnym,  
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• nie siadania na łóżkach szpitalnych,  

• nie obsługiwania sprzętu będącego na wyposażeniu Oddziału Intensywnej Terapii,  

• wrzucenia fartucha ochronnego do kosza i zdezynfekowania rąk w obrębie Oddziału po zakończonej 

wizycie u pacjenta,  

• nie korzystania z urządzeń sanitarnych przeznaczonych dla personelu,  

•  podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego,  

• nie korzystania z telefonów komórkowych w obrębie Oddziału Intensywnej Terapii.  

3.  Z treścią Regulaminu pobytu pacjentów i odwiedzin w Oddziale Intensywnej Terapii oraz prawami pacjenta jest 

zapoznawany każdy nowo przyjęty pacjent i / lub osoba odwiedzająca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




