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załącznik nr 4 
do Regulaminu Organizacyjnego 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
im. prof. A. Grucy CMKP 

 
 
 

PROCES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
W SPSK IM. PROF. A. GRUCY CMKP 

 
 

1. Przyjęcie planowe: 
 
1) rejestracja w Izbie Przyjęć wg obowiązującej w SPSK procedury, 
2) założenie dokumentacji i przekazanie pacjenta do oddziału, 
3)założenie dokumentacji w oddziale, 
4) badanie pielęgniarskie wg obowiązującej w SPSK procedury,, 
5) badanie lekarskie – przedmiotowe i podmiotowe - wg obowiązującej w SPSK procedury, 
6) ustalenie planu postępowania diagnostycznego – diagnostyka obrazowa, badania laboratoryjne, 
7) ustalenie przez lekarza prowadzącego indywidualnego planu postępowania leczniczego i 
udokumentowanie go w historii choroby, 
 
ODDZIAŁY ORTOPEDYCZNE 
8) przedstawienie przypadku na konferencji klinicznej z udziałem Kierownika Kliniki, Kierownika 
Oddziału, lekarzy – akceptacja bądź modyfikacja planu diagnostyczno – leczniczego, 
9) przedstawienie chorego na obchodzie lekarskim z Kierownikiem Kliniki / Kierownikiem Oddziału, 
10) przedstawienie choremu w sposób jasny i zrozumiały planu postępowania diagnostyczno – 
leczniczego, uzyskanie akceptacji i wymaganych zgód, przygotowanie dokumentacji w powyższym 
zakresie, 
11) wizyta anestezjologa - wg obowiązującej w SPSK procedury, 
12) leczenie operacyjne i postępowanie w dobie zerowej - wg obowiązujących w SPSK procedur,  
13) po operacji wizyta lekarza operującego bądź wyznaczonego zastępcy, 
14) wizyta lekarza dyżurnego Kliniki u wszystkich chorych będących w zerowej dobie operacyjnej, 
15) chory pozostaje pod opieką oddziału, 
16) codzienny obchód lekarsko – pielęgniarsko – rehabilitacyjny i ewentualna modyfikacja leczenia - wg 
obowiązujących w SPSK procedur, 
17) wizyta Kierownika Kliniki / Kierownika Oddziału – odnotowanie wniosków w dokumentacji, 
18) ocena stanu pacjenta i przygotowanie dokumentacji medycznej wg obowiązujących w SPSK 
procedur. 
 
ODDZIAŁY REHABILITACJI 
8) omówienie procesu usprawniającego z fizjoterapeutą oraz założenie indywidualnej karty 
usprawniania, 
9) codzienny obchód lekarza prowadzącego i ewentualna modyfikacja planu postępowania, 
10) spotkanie zespołu terapeutycznego w celu omówienia procesu leczenia i ewentualna zmiana planu 
postępowania, 
11) obchód lekarsko – fizjoterapeutyczno – pielęgniarski z Kierownikiem Oddziału, 
12) zakończenie procesu leczenia – ocena stanu pacjenta i przygotowanie dokumentacji medycznej wg 
obowiązujących w SPSK procedur. 
 
2. Pobyt diagnostyczny: 
 
1) przyjęcie do szpitala wg obowiązującej w SPSK procedury, 
2) zaplanowanie procesu diagnostycznego i planu leczenia usprawniającego, 
3) przedstawienie choremu przez lekarza prowadzącego planu badań diagnostycznych, ewentualnej 
terapii oraz uzyskanie wymaganych zgód, 
4) zakończenie procesu diagnostycznego, poinformowanie pacjenta przez lekarza prowadzącego lub 
Kierownika Oddziału o wynikach i dalszym planie postępowania, 
5) przygotowanie dokumentacji medycznej wg obowiązujących w SPSK procedur. 
 
 
3. Pobyt zachowawczy – oddziały urazowo – ortopedyczne: 
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1) przyjęcie do szpitala wg obowiązującej w SPSK procedury, 
2) zaplanowanie leczenia i ewentualnych badań diagnostycznych – obrazowych i laboratoryjnych, 
3) wdrożenie procesu usprawniania adekwatnego do jednostki chorobowej, 
4) codzienna wizyta lekarza prowadzącego / pielęgniarki / rehabilitanta i ocena przebiegu procesu 
leczniczego, 
5) zakończenie hospitalizacji i przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących w SPSK procedur, 
skierowanie pacjenta do dalszej opieki ambulatoryjnej. 
 
4. Izba przyjęć – ostry dyżur: 
 
1) krótki wywiad i zaszeregowanie chorego do odpowiedniej grupy w zależności od ciężkości schorzenia 
/ urazu, 
2) przyjęcie chorego w gabinecie lekarskim ostrego dyżuru / gabinecie zabiegowym, badanie lekarskie 
wg obowiązujących w SPSK procedur, 
3) zaplanowanie badań dodatkowych, laboratoryjnych, obrazowych, 
4) postawienie rozpoznania na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego i badań 
dodatkowych wg rozszerzonych rozpoznań kodów ICD-10, 
5) podjęcie decyzji co do ewentualnej hospitalizacji chorego lub kontynuacji leczenia w trybie 
ambulatoryjnym; każdy chory przyjmowany do hospitalizacji w trybie ostrego dyżuru wymaga konsultacji 
Kierownika Dyżuru, 
6) przygotowanie dokumentacji medycznej wg obowiązujących w SPSK procedur, w tym wpis 
wykonanych czynności diagnostycznych i terapeutycznych z podaniem kodów procedur ICD-9, 
7) przekazanie choremu dalszych zaleceń, 
8) chorzy hospitalizowani w ramach ostrego dyżuru – założenie dokumentacji medycznej, 
9) kwalifikacja chorych hospitalizowanych do dalszego postępowania leczniczego przez lekarza 
dyżurnego Izby przyjęć i Kierownika Dyżuru, 
10) w przypadku leczenia operacyjnego – uzyskanie wymaganych zgód, 
11) wydanie zaleceń lekarskich. 
 
5. Świadczenia zdrowotne ambulatoryjne w zakresie rehabilitacji leczniczej: 
 
1) Poradnia rehabilitacyjna: 
a) w poradni udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – konsultacje w zakresie rehabilitacji, 
b) na konsultację w poradni pacjent zapisywany jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przez pracowników 
rejestracji poradni, 
c) podczas konsultacji w poradni lekarz zbiera od pacjenta wywiad, przeprowadza badanie fizykalne, 
analizuje wyniki badań; w wyniku konsultacji lekarz może skierować pacjenta na oddział rehabilitacji 
bądź zlecić pacjentowi zabiegi fizjoterapeutyczne w trybie ambulatoryjnym, 
d) w poradni jest prowadzona dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa; 
 
2) Zakład Rehabilitacji Leczniczej: 
a) w zakładzie - w pracowni fizjoterapii - wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne w trybie 
ambulatoryjnym, 
b) na zabiegi fizjoterapeutyczne pacjent zapisywany jest na podstawie skierowania lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przez 
pracowników rejestracji zakładu, 
c) seria zabiegów fizjoterapeutycznych wynosi zazwyczaj 10 dni zabiegowych, 
d) w zakładzie jest prowadzona dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 
 
 
*Proces udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom nieubezpieczonym jest tożsamy z powyższym, 
z zastrzeżeniem, że za leczenie pobierane są opłaty według cennika ustalanego przez Dyrektora w 
zarządzeniu wewnętrznym. 
 


