
Pieczątka Zakładu

ZARZĄDZENIE Nr  5  /2014

DYREKTORA SP ZZOZ – SZPITAL W IŁŻY
Z DNIA 27. 02. 2014 r.

w sprawie niezwłocznego zawiadomienia wskazanej  przez pacjenta osoby lub

instytucji lub przedstawiciela ustawowego w razie pogorszenia się stanu zdrowia

pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15. 04. 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z  2013 r.  p.  217)  oraz  §  22  ust.  17  Regulaminu  Organizacyjnego  SPZZOZ – Szpitala  w Iłży
zarządza się, co następuje: 

§ 1

1. Regulamin Organizacyjny SPZZOZ – Szpitala w Iłży stanowi: „W razie pogorszenia się stanu
zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, lekarz prowadzący
niezwłocznie zawiadamia wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela
ustawowego.”

§ 2

W przypadku  nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta:

1. niezwłoczne zawiadomienie odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z osobami 
      wskazanymi do kontaktu w dokumentacji medycznej tj. wykonanie bezpośredniego 
      telefonu z działu przez lekarza prowadzącego lub dyżurnego działu informującego o             
      nagłym pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta, informacja przekazywana jest bez ograniczeń       
      czasowych a więc  przez całą dobę.

2. odnotowanie  faktu  udzielenia  konkretnej  osobie  informacji  telefonicznej  w  dokumentacji
medycznej,

3. szczegółowych informacji o stanie zdrowia pacjenta lekarz udziela bezpośrednio w dziale w
momencie zgłoszenia się  osoby upoważnionej.

W przypadku zgonu pacjenta:

1. niezwłoczne zawiadomienie odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z osobami 
      wskazanymi do kontaktu w dokumentacji medycznej tj. wykonanie bezpośredniego 
      telefonu z działu,  podając dzień i godzinę zgonu oraz dział,  zawiadamianie odbywa się 
      w godzinach od 6 00 do 23 00  .

2. Na prośbę osoby upoważnionej, przedstawiciela ustawowego, osoby wskazanej przez pacjenta,
lekarz powiadamia o zgonie o każdej porze,

3. Odnotowanie  faktu  udzielenia  konkretnej  osobie  informacji  telefonicznej  w  dokumentacji
medycznej,



§ 3
1. Niezwłoczność  zawiadamiania  wskazanej  przez  pacjenta  osobę  lub  instytucję,  lub

przedstawiciela ustawowego należy traktować „zdrowo-rozsądkowo”.

2.  Za wdrożenie niniejszego zarządzenia odpowiedzialnym czyni się Kierownika /  Ordynatora
danego działu.

3. Nadzór  nad  funkcjonowaniem  niniejszego  zarządzenia   powierza  się  Z-cy  Dyrektora  ds.
lecznictwa.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem 15. 05. 2014 r.  

Otrzymują: NL, Izba Przyjęć, Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,  Dział Ginekologiczno-
Położniczy z opieką nad noworodkiem (rooming-in), Dział Wewnętrzny, Dział  Chirurgiczny
Ogólny, Blok Operacyjny, Dział Pediatryczny, ZOL.

Zatwierdził


