
I.      Pełna nazwa oddziału:   Oddział Obserwacyjno-Zakaźny  

                                                z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym 

  W skład oddziału wchodzi:  

  -Odcinek dla Dorosłych 

        - Pododdział Zakaźny  Dziecięcy 

        - Izba Przyjęć Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego  

         

         Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym  

         mieści się w budynku stanowiącym oddzielny pawilon Szpitala w                                                                                                        

Koninie przy ul. Szpitalnej 45 

II.     Specjalność:   zachowawcza  

III.   Oferowany poziom świadczeń szpitalnych:   specjalistyczny 

IV.   Pomieszczenia: 

        Sala zabiegowa:   2   w tym:  

         - 1 sala na odcinku dla Dorosłych  

         - 1sala w  Pododdziale  Zakaźnym Dziecięcym, 

      Liczba łóżek w oddziale:  35  

        (Oddział Obserwacyjno-Zakaźny: 19 łóżek, powierzchnia w m² na 1 łóżko: 5,6,    

        Pododdział Zakaźny Dziecięcy: 16 łóżek, powierzchnia w m² na 1 łóżko: 5,33).   

 

V. Pomieszczenia - Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym 

           Pomieszczenie Ilość                            Opis pomieszczenia 

 

Sale chorych (liczba łóżek  na 

poszczególnych salach) -odcinek 

dziecięcy  

7 2 sale – 4 osobowe, 1 sala – 3 osobowa, 3 sale- 1 

osobowe, 1 sala – 2 osobowa. Każda sala 

wyposażona jest w węzeł sanitarny dla pacjentów. 

 

Gabinet ordynatora 1 Usytuowany w centrum oddziału, wyposażony w 

łazienkę. 

Gabinet lekarzy 1 Usytuowany w centrum oddziału, posiada pięć 

stanowisk lekarskich. 

Pokój dzienny 1 Usytuowany w centrum oddziału.  

Kuchnia oddziałowa 2 Po jednej na każdym odcinku 

Dyżurka pielęgniarska 2 Po jednej na każdym odcinku 

Sekretariat 2 Po jednym na każdym odcinku 

Gabinet oddziałowej  1 Usytuowany na odcinku dla dorosłych 

 

Sale chorych (liczba łóżek  na 

poszczególnych salach)- odcinek 

dla dorosłych 

9 5 sal – 1 osobowych, 1 sala – 2 osobowa, 3 sale -4 

osobowe. Każda sala wyposażona jest w węzeł 

sanitarny dla pacjentów. 

Pokoje badań   Rolę pokoju badań pełni Izba Przyjęć  

z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażona  

w leki i podstawowy sprzęt. 

 

 

 



VI. Organizacja pracy oddziału. 

 

Organizacja pracy Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego : 

1. Rozkład dnia: 

1) posiłki: śniadanie 815, obiad 1230, kolacja 1800, 

2) godziny planowanych zabiegów, badań diagnostycznych:  

- badania laboratoryjne pobierane codziennie od godz. 700 lub w razie potrzeby całą dobę, 

po czym dostarczane są do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez sekretarkę 

medyczną lub pielęgniarkę zabiegową, 

- badania diagnostyczne typu: punkcja lędźwiowa, nakłucie jamy brzusznej wykonywane 

są całą dobę w zależności od potrzeby, 

- wizyty lekarskie odbywają się w godz. 0830-1030, 

3) odwiedziny: codziennie w godz. 1400-2000.Obowiązki odwiedzających: 

- do każdego chorego wchodzi tylko jedna osoba, 

- zakaz odwiedzania pacjentów przez osoby chore oraz dzieci do 12 lat, 

 

 2.  Dokumentacja oddziałowa i obieg dokumentów: 

 

1) dokumentacja zbiorcza wewnętrzna:  

- księga główna chorych oddziału – wersja cyfrowa 

- księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych wykonywanych w Izbie Przyjęć, 

- księga raportów pielęgniarskich, 

- księgi zabiegów dożylnych, 

- księgi zabiegów domięśniowych, 

- księgi zleceń drobnych, 

- księga raportów lekarskich 

      2) dokumentacja indywidualna wewnętrzna: 

- historia choroby, 

- karta zleceń lekarskich, 

- karta gorączkowa, 

- historia pielęgnowania- wersja cyfrowa 

- karta obserwacyjna, 

- karta konsultacyjna- wersja cyfrowa 

- karta wywiadu epidemiologicznego, 

- karta statystyczna szpitala 

- skierowania na transport chorego, skierowania na badania diagnostyczne, 

- zeszyt temperatury lodówek, 

- zeszyt zgłaszania do Sanepidu 

- grafiki dyżurów pielęgniarskich, 

- grafiki dyżurów lekarskich,  

 

     3) dokumentacja indywidualna zewnętrzna: 

- formularz zgłoszenia zachorowania na chorobę zakaźną, 

- karta potwierdzenia choroby zakaźnej, 

- karta zgonu, 

- karta wypisowa  

- skierowania zewnętrzne 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Zasady współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi: 

1) Zakład Diagnostyki Obrazowej - zdjęcia Rtg wykonywane są zwykle w godz.  

800- 1500 lub w razie potrzeby w innych godzinach.  

2) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - materiał do badania (krew, mocz, płyn mózgowo-

rdzeniowy, płyn z jamy brzusznej, płyn z jamy opłucnej) odnoszone są codziennie w 

godz. 830 - 900. W razie potrzeby w innych godzinach przez całą dobę, 

3) Zakład Mikrobiologii Klinicznej - materiał do badania:  krew, mocz, kał, płyn mózgowo-

rdzeniowy odnoszony jest przez całą dobę od razu po pobraniu, 

4) Zakład Patomorfologii - materiał do badania (płyn z jamy ciała) odnoszony jest rano do 

godz. 900 do punktu zbierania materiałów (Informacja w budynku głównym Szpitala), 

5) Zakład Fizjoterapii - zabiegi u pacjentów odbywają się zgodnie ze zleceniami lekarskimi 

od następnego dnia po zgłoszeniu, 

6) Apteka Szpitalna  - leki, płyny infuzyjne, materiały opatrunkowe zamawiane                           

i odbierane są w każdy poniedziałek, środę , piątek  W oddziałach transportowane są 

przez konwojentów. Leki robione recepturowe wykonywane są w następnym dniu od 

zgłoszenia. Leki nie umieszczone w Receptariuszu Szpitalnym sprowadzane są w ciągu 2 

do 3 dni. W razie potrzeby leki można pobierać w każdy dzień roboczy, 

7) Centralna Sterylizatornia - zamówienia realizowane są w następnym dniu od zgłoszenia. 

Materiał do sterylizacji zanoszony jest do punktu zbiorczego  

w godzinach 700 - 900  i 1300 - 1500. Wysterylizowany materiał odbierany jest przez 

personel. 

8) pracownie diagnostyczne: Endoskopii, Tomografii Komputerowej, USG, ECHO, EEG. 

Terminy badań ustalane są telefonicznie w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie, 

pacjent jest zaprowadzony, zawożony przez ratownika medycznego, pielęgniarkę lub 

opiekuna medycznego. 

9) SANEPID- do Stacji właściwych miejscu zamieszkania pacjenta wysyłane są zgłoszenia 

zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną. Po zgłoszeniu 

pracownicy SANEPID-u przychodzą do Oddziału celem zebrania wywiadu z pacjentem. 

      10)Współpraca i innymi oddziałami: konsultacje lekarzy z innych oddziałów po uzgodnieniu 

telefonicznym odbywają się zazwyczaj na miejscu ze względu na częste zagrożenie 

epidemiologiczne. Jeśli dziecko wymaga konsultacji na innym oddziale udaje się tam pod opieką 

pielęgniarki, ratownika lub opiekuna medycznego (pieszo, wózkiem siedzącym lub karetką). 

Konsultacje lekarzy Pododdziału Zakaźnego Dziecięcego na innych oddziałach odbywają się po 

telefonicznym uzgodnieniu zawsze kiedy zachodzi taka potrzeba. Zazwyczaj lekarz udaje się na 

inny oddział do dziecka. W pojedynczych przypadkach dziecko zostaje przyprowadzone przez 

pielęgniarkę do izby przyjęć Oddziału Zakaźnego Dziecięcego i tam jest badane. 

 Informacja dla rodziców lub opiekunów dziecka o możliwości pomocy w czasie 

pobytu dziecka w Szpitalu stanowi załącznik nr 3 do regulaminu  

 System przyjęcia chorego do oddziału: 

 Przyjęcia odbywają się w trybie nagłym, lub planowym. Pacjent lub jego rodzina wzywa przez 

domofon pielęgniarkę. Po założeniu podstawowej dokumentacji pielęgniarka wzywa lekarza. 

Matka lub inna osoba towarzysząca jest zaznajamiana z regulaminem oddziału. Pielęgniarka 

informuje ją też o sposobie poruszania się w oddziale (względy epidemiologiczne). 

 

 

 

 System wypisania chorego z oddziału: 

- treść karty informacyjnej jest omawiana wstępnie z sekretarką medyczną, która 

przygotowuje wypis na komputerze, 

- dokumenty są sprawdzane i podpisywane  przez lekarza wypisującego oraz ordynatora  

lub upoważnionego lekarza 

- dołączone zostają do niej recepty i ewentualne druki zwolnienia lekarskiego, 

 



- po ewentualnym uregulowaniu zobowiązań wobec Szpitala . Upoważniona osoba - 

najczęściej rodzic dziecka na sali chorych otrzymuje od pielęgniarki kartę informacyjną i 

pozostałe dokumenty. Pracownik oddziału wyjaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące 

zaleceń postępowania poszpitalnego, 

- po opuszczeniu szpitala przez dziecko, lekarze podsumowują dokumenty i dołączają 

zgłoszenia dla celów epidemiologicznych (zgłoszenie nosicielstwa itp.), 

- dokumenty ostatecznie przegląda i akceptuje lekarz prowadzący oraz ordynator lub lekarz 

upoważniony , 

- pacjent jest wypisywany z książki chorych oddziału, a cała jego dokumentacja jest 

przekazywana do Sekcji Dokumentacji Chorych. 

 

 Dokumentacja oddziałowa i obieg dokumentów: 

- historia choroby, 

- karty indywidualnych zleceń lekarskich, 

- karty gorączkowe, 

- wyniki badań diagnostycznych, 

- karta statystyczna, 

- zgłoszenie o chorobie zakaźnej, 

- wywiad epidemiologiczny, 

- zeszyt statystyki, 

- zestawienie dzienne oddziału, 

- księga odmów, 

- księga raportów pielęgniarskich, 

- książka zabiegowa, 

- księga zleceń drobnych, 

- zeszyt temperatury lodówek, 

- skierowania na transport chorego, 

- grafiki dyżurów pielęgniarskich, 

- grafiki dyżurów lekarskich, 

- kopie rachunków dotyczących oddziału, 

 

 

 Zasady współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi  

Zakład Diagnostyki Obrazowej:  wszystkie badania są wykonywane po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu. Dziecko idzie lub jest transportowane karetką pod opieką pielęgniarki lub  

opiekuna wyniki badań są przynoszone do oddziału przez pielęgniarkę lub opiekuna med.  

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:  badania są pobierane przez pielęgniarkę zabiegową, a w 

godzinach popołudniowych, nocnych i w dni świąteczne, przez pielęgniarki odcinkowe. Opisane 

i zaopatrzone w skierowania materiały są zanoszone do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. 

Wyniki są przynoszone do oddziału przez pielęgniarki lub przez sekretarki. Wyniki badań pilne 

są wstępnie przekazywane przez telefon. 

 

 

 

Zakład Mikrobiologii Klinicznej: obowiązują zasady j.w. 

 

Zakład Patomorfologii: obowiązują zasady j.w.  

Zakład Fizjoterapii: po zgłoszeniu zapotrzebowania na badania są wyznaczane terminy. Dziecko 

w towarzystwie pielęgniarki dochodzi do Zakładu. W przypadku małych dzieci i pacjentów 

leżących wymagających usprawniania, rehabilitacja odbywa się w oddziale, udzielany jest też 

instruktaż dla rodziców. Wszystkie działania  odbywają się na podstawie wydanego skierowania. 

 

Apteka Szpitalna: 3 razy w tygodniu odbywa się zaopatrzenie planowe, w sytuacjach nagłych 

możliwy jest każdy inny termin. Po przyjęciu zamówienia Apteka przygotowuje leki,gdzie   

zostają spakowane, zaplombowane i dostarczone do oddziału.  

 



Magazyn Medyczny: po przyjęciu zamówienia telefonicznego lub pisemnego pracownicy 

przywożą sprzęt do oddziału. 

 

Centralna Sterylizatornia: zamówienia realizowane są w następnym dniu od zgłoszenia. 

Wysterylizowany materiał odbierany jest przez personel oddziału. 

 

Pracownie diagnostyczne: obowiązują zasady jak w przypadku Zakładu Diagnostyki Obrazowej. 

 

Transport karetką szpitalną lub karetkami pogotowia ratunkowego odbywa się po uprzednim 

jego zorganizowaniu przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dotyczy to zarówno transportu 

chorego jak i materiałów do badań. 

 

Podmioty zewnętrzne:  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z określoną jednostką i 

zgłoszeniu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zapotrzebowania na transport, pacjent pod 

opieką lekarza, jeśli jest w staniu ciężki,  lub pod opieką pielęgniarki (matki) jeśli jest w stanie 

dobrym, przewożony jest do określonej placówki. Jeśli przesyłany jest materiał (karetką lub 

rzadko pocztą) wstępne wyniki odbierane są telefonicznie. 

 

VII . Oddziałem  Obserwacyjno-Zakaźnym z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym kieruje    

Ordynator Oddziału , a podczas jego nieobecności wyznaczony przez niego lekarz. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 

Załącznik nr 1   Regulamin obowiązujący pacjentów Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego  

                          z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym .          

Załącznik nr 2  Zadania Ordynatora. 

Załącznik nr 3  Zadania lekarza pracującego w Oddziale Obserwacyjno –Zakaźnym  

                         z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym. 

Załącznik nr 4   Zakres zadań Pielęgniarki Oddziałowej. 

Załącznik nr 5   Zakres zadań pielęgniarki.  

Załącznik nr 6  Szczegółowy zakres czynności sekretarki medycznej.  

Załącznik nr 7  Zakres zadań sprzątaczki.  

Załącznik nr 8  Zasady przyjęć planowych do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z 

Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym, 

Załącznik nr 9  Wykaz jednostek chorobowych leczonych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym 

dla Dorosłych i Dzieci . 

Załącznik nr 10 Procedura przebiegu hospitalizacji w przypadku planowego przyjęcia celem      

wykonania gruboigłowej biopsji wątroby. 

Załącznik nr 11 Lista procedur podwyższonego ryzyka wykonywanych w Oddziale 

Obserwacyjno-Zakaźnym z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wymagających pisemnej 

zgody pacjenta/pacjentki lub jego/jej przedstawiciela ustawowego. 

Załącznik nr 12 Plan szkoleń wewnętrznych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z 

Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym w roku 2018.  

 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego                          

z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym           
 

 

 REGULAMIN ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- ZAKAŹNEGO  

Z PODODDZIAŁEM ZAKAŹNYM DZIECIĘCYM  

 

 

 Odwiedziny odbywają się codziennie w godz. 1400 – 2000  
 Dzieci jako osoby odwiedzające  mają wzbroniony wstęp na oddział. 
 Zaleca się ,aby jednego pacjenta odwiedzała tylko jedna osoba. 
 W przypadku przyjęcia na Oddział osoby z podejrzeniem ciężkiej choroby     

      zakaźnej Ordynator oddziału wprowadza ścisły reżim sanitarny 

      ( zakaz odwiedzin całkowity). 
 Odwiedzający ze względów epidemiologicznych poruszają się wyłącznie  

     w obrębie sali w której znajduje się pacjent.  
 
 Zabrania się przynoszenia kwiatów na oddział. 

 
 Odwiedzająca osoba może uczestniczyć w czynnościach pielęgnacyjnych         

     wskazanych przez pielęgniarkę pełniącą dyżur. 
 Pacjent porusza się w obrębie sali w której przebywa. 
 Zabrania się pacjentowi i odwiedzającym używania na sali urządzeń  

     elektrycznych  (grzałka, czajnik bezprzewodowy, farelka  itp.),  

     palenia tytoniu , spożywania alkoholu. 
 W każdej sali znajdują się instalacja przyzywowa, za pomocą której można w razie 

potrzeby wezwać na salę pielęgniarkę. 
 Posiłki przynoszone są na salę w godzinach: 

         - śniadanie     08:15 

         - obiad           12 :30 

         - kolacja        18 :00 
 Wizyta lekarska odbywa się w godz. 0830 – 10:30 
 Rodzaj posiłków przynoszonych pacjentom z zewnątrz jest zawsze    

     uzgadniany z pielęgniarką, ze względu na stosowaną dietę. 

 
 Czynności pielęgnacyjne u dzieci w ciężkim stanie ( intensywny nadzór, zagrożenie 

życia ) wykonuje pielęgniarka. Rodzice w miarę możliwości  

     i kwalifikacji mogą współuczestniczyć w tym pod nadzorem pielęgniarki. 
 W pozostałych przypadkach rodzice samodzielnie pielęgnują dziecko we  

     współpracy z pielęgniarką. Obowiązkiem opiekuna jest powiadamianie  

     pielęgniarki o każdym oddanym przez dziecko stolcu, wymiotach, kaszlu  

     i innych niepokojących objawach. 
 Rodzice nie podają dziecku żadnych leków bez wiedzy lekarza. 
 W czasie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem rodzic odpowiada  

     za jego bezpieczeństwo i zapewnia mu ochronę przed dodatkowymi   

     zakażeniami: 

          - zawsze myje ręce po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych, 

               - zawsze zasuwa łóżeczko po pozostawieniu w nim dziecka, 

          - przynosi dziecku wyłącznie czyste, bezpieczne, łatwozmywalne zabawki, 

          - nie przynosi kwiatów, 
          
 

 



 

 - zużyte pieluchy opiekun wrzuca do odpowiednio oznaczonych  

            pojemników w łazience, natychmiast po przewinięciu dziecka, 

          - opiekun obowiązkowo powiadamia pielęgniarkę o każdym wyjściu  

            z oddziału, od tej chwili pielęgniarka przejmuje bezpośrednią opiekę  

            nad dzieckiem. 
 Istnieje możliwość pozostania przy dziecku na noc.  

     Nie wolno spać w łóżku dziecka.    
 Ordynator oddziału lub lekarz upoważniony  udziela informacji w dni  

     robocze w godzinach  1300  -1500. 
 W przypadku dzieci informacji o stanie zdrowia udziela lekarz  rodzicom 

lub osobie upoważnionej przez nich. 
 Pacjent informowany jest o stanie swojego zdrowia, planowanych zabiegach  

     w czasie wizyty lekarskiej lub podczas innych bezpośrednich kontaktów  

     z lekarzem. 
 Każde dziecko przez całą dobę ma prawo do przebywania pod opieką  

     jednej bliskiej osoby ( rodzica bądź osoby przez niego upoważnionej). 

     Za szkody materialne wyrządzone w oddziale odpowiedzialność ponosi pacjent  

     lub jego  opiekun.  

 

Przestrzeganie zasad ułatwi nam współpracę i usprawni opiekę nad pacjentem 

 

 

 

 

 

Zespół pracowników Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego WSZ w Koninie 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


