
             Rada Społeczna 
       Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
                Szpital w Iłży 

 
UCHWAŁA  NR     4 / IV /2011 

 
Rady Społecznej SPZZOZ – Szpitala  w Iłży 

z dnia  20  .06. 2011 r. 
 

W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Porządkowego SPZZOZ – 
Szpitala w Iłży  

 
 

Na podstawie § 22 ust. 4 statutu SPZZOZ Szpital w Iłży, Rada Społeczna 
zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Porządkowym:  
 

 § 1  
 

W części I WSTĘP 
  

§ 1 Podstawa Prawna  
 
pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 
poz. 1027 ze zm.)”; 
 
Dodaje się pkt 2a o brzmieniu: 
 
„Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417)”; 
 
pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 252 poz. 1697)”; 
 
pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie 
prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. z 
2009 r. Nr 129 poz. 1068)”; 



 
pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
„Przepisy powszechnie obowiązujące z zakresu działalności SPZZOZ – szpitala 
w Iłży”; 
W § 4 pkt 1 skreśla się : 
 
„(t.j. DZ.U. Nr 14 z 2007 r. poz. 89 ze zm.) 
(DZ. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)” 
 
W części II PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH 
 
 W § 8 pkt 3  skreśla się:   
 
„(DZ. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)” 
 
W § 10 pkt 1 ppkt 3 skreśla się: 
 
„(DZ. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)” 
 
 § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
 
„SPZZOZ – Szpital w Iłży ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki 
zdrowotnej na podstawie zgłoszeń pacjentów; 
 
W § 12 dodaje się pkt 2a o brzmieniu:  
 
„wpisuje za zgodą pacjenta  lub jego przedstawiciela ustawowego: 

a) numer kolejny, 
b) datę i godzinę wpisu, 
c) imię i nazwisko pacjenta, 
d) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość pacjenta, 
e) rozpoznanie lub powód przyjęcia, 
f) adres pacjenta, 
g) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem 

lub jego opiekunem, 
h) termin udzielenia świadczenia, 
i) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. 
 

W § 12 dodaje się pkt 3a o brzmieniu: 
 



„W przypadku konieczności skreślenia pacjenta z prowadzonej przez siebie listy 
oczekujących na udzielenie świadczenia, wpisuje datę i przyczynę 
skreślenia.”   

W § 12 dodaje się pkt 4a o brzmieniu: 
 
„Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część 

dokumentacji medycznej prowadzonej przez SPZZOZ – Szpital w Iłży” 
 
W § 14 pkt 8 skreśla się:  
 
„(DZ. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)” 
 
W § 16 pkt 2 w miejsce słów:  
„ stosowne pokwitowanie” 
 
Wstawia się słowa: 
„oryginał karty depozytowej, natomiast kopia karty depozytowej jest 
przechowywana w księdze depozytów” 
 
W § 16 pkt 3 w miejsce słów: 
  
„Pokwitowanie dołączone jest do historii choroby pacjenta” 
Wstawia się słowa „oryginał karty depozytowej przechowuje się wraz z 
przedmiotami oddanymi do depozytu” 
 
W § 16 Dodaje się pkt 3a o brzmieniu: 
  
„Niezwłocznie po ustaniu okoliczności o których mowa w pkt 3 zawiadamia się 
pacjenta o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu. W przypadku wyrażenia 
woli dalszego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie pacjent 
składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą.”  
 
W § 16 dodaje się pkt 3b o brzmieniu: 
 
„W przypadku trwania okoliczności o których mowa w pkt 3, przez okres 
dłuższy niż 24 godziny od czasu przyjęcia pacjenta do zakładu, pielęgniarka 
informuje o przyjęciu rzeczy wartościowych do depozytu małżonka, wstępnych 
(np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) , zstępnych (dziecko, wnuk, prawnuk) 
lub rodzeństwo pacjenta, lub inne osoby uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta”   
 
W § 17 pkt 1 w miejsce słów: 
 



 „środki farmaceutyczne i materiały medyczne” 
wstawia się słowa: 
 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów 

medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie 
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby 
medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych.” 

 
W § 17 dodaje się pkt 2a o brzmieniu:  
 

„ .W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie 
życia lub w razie jego śmierci, szpital jest obowiązany niezwłocznie 
zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela 
ustawowego albo opiekuna faktycznego.” 

 
W § 18 pkt 1 oznacza się jako 1a i otrzymuje brzmienie: 
 

„Osoby o których mowa w pkt 1 mogą odwiedzać pacjenta przez całą dobę, 
jednakże w trosce o zapewnienie właściwego przebiegu procesu diagnostyczno-
leczniczego oraz umożliwienie odpoczynku zalecamy, aby odwiedziny 
odbywały się w godzinach: 800 – 2000, Osoby odwiedzające zobowiązane są do 
podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.” 

 
Przed pkt 1a dodaje się pkt 1 o brzmieniu: 

„Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób 
wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma 
prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi 
osobami.” 

W § 18 dodaje się pkt 14 o brzmieniu: 
 
„Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w pkt.1” 

 

 W § 19 pkt 5 w miejsce słów: 
  „karty informacyjnej z leczenia szpitalnego” 
 
Wprowadza się słowa: 
 „Dwóch kart informacyjnych z leczenia szpitalnego”  
 
W § 26 pkt 1 skreśla się „(Dz.U. Nr 166, poz. 1265)”. 
 
 
W części III ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH 
JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  



 
W § 37 pkt  3  dodaje się ppkt w brzmieniu: 
„ ●   Dyspozytornia.”  
 
W części V PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA  
 
W § 46 pkt 1 w miejsce słów: 
 „ Karcie Praw Pacjenta”  
 
Wprowadza się słowa: 
 „ ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta” 
 
W § 53 pkt 13 w miejsce słów: 
 „W czasie badań, wizyty lekarskiej rodzic/opiekun prawny ma obowiązek 
opuszczenia Sali na prośbę lekarza.” 

Wprowadza się pkt 13 o brzmienu: 

 „Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.” 
 
oraz pkt 13a o brzmieniu: 
 „Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych 
pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia 
zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 
pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.” 
 

§ 2 
Uchwała stanowi integralną część Regulaminu Porządkowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży tekst 
jednolity stan na dzień 30.04.2008 r. ze zm.) 
 

§ 3 
Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
– Szpital w Iłży powierza się przygotowanie tekstu jednolitego po zmianach. 

 
§ 4 

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia  
 
 
Sekretarz Rady Społecznej                                                                                    Przewodniczący Rady Społecznej 
SP ZZOZ – Szpital w Iłży            SP ZZOZ – Szpital w Iłży 
 
      Andrzej Pałka                            Zdzisław Dulias 


