
                              REGULAMIN  

                                 ODDZIAŁU 

         GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO 

 

 
Oddział Ginekologiczno-Położniczy mieści się budynku Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Koninie przy ul.Kardynała St.Wyszyńskiego 1 (parter i I piętro). 

W skład Oddziału Ginekologiczno –Położniczego wchodzą: 

-pododdział Ginekologii – 25 łóżek 

-pododdział Patologii Ciąży – 25 łóżek 

-pododdział Położnictwa z Traktem Porodowym – 36 łóżek. 

Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym kieruje Ordynator lek.med. Roman Kowalewski 

specjalista chorób kobiecych i położnictwa oraz onkologii ginekologicznej. 

Zatrudnieni w Oddziale lekarze to specjaliści II stopnia, co oznacza, że są najlepszymi 

ekspertami w swojej dziedzinie. Z lekarzami współpracuje doświadczony, wykwalifikowany 

zespół pielęgniarek i położnych. 

 Pododdział Ginekologii znajduje się na parterze budynku WSzZ w Koninie, telefon 

63 240-42-14, e-mail ginekologia@szpital-konin.pl. 

 

W pododdziale wykonywane są zabiegi z zakresu ginekologii operacyjnej, uroginekologii i 

onkologii ginekologicznej oraz zabiegi endoskopowe. Prowadzona jest diagnostyka i 

profilaktyka chorób nowotworowych (badania histopatologiczne). 

 Pododdział Patologii Ciąży mieści się na I piętrze WSzZ w Koninie, 

telefon 63 240-42-44, e-mail patologia.ciazy@szpital-konin.pl. 

 

W pododdziale wykonywane są całodobowe świadczenia zdrowotne dla kobiet w ciąży z 

zakresu II stopnia preferencji. 

 Pododdział Położnictwa z Traktem Porodowym mieści się na I piętrze WSzZ w 

Koninie telefon 63 240-42-26, e-mail połoznictwo@szpital-konin.pl. 

Położnictwo to oddział dla matki z dzieckiem w systemie rooming-in. 

Trakt Porodowy to pięć jednoosobowych, nowoczesnych sal porodowych z węzłami 

sanitarnymi oraz dwie sale operacyjne. Blok Porodowy wyposażony jest w system nadzoru 

czynności życiowych płodu oraz akcji porodowych. 

 

Zgoda na umieszczanienie zdjęć komórki organizacyjnej. 

 

 

 

 
 

P A T O L O G I A   CIĄŻY 
 

Pododdział Patologii Ciąży mieści się na I piętrze WSzZ w Koninie ul.Wyszyńskiego 1. 

Telefon 63 240-42-44, e-mail patologia.ciazy@szpital-konin.pl. 
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W pododdziale wykonywane są codziennie świadczenia zdrowotne dla kobiet w ciąży z 

zakresu II stopnia referencji. 

  Specjalność zabiegowa. 

 Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : specjalistyczny. 

 Pomieszczenia: 

            Sala operacyjna: samodzielna aseptyczna 

            Sala pooperacyjna: samodzielna 

            Sala zabiegowa: jest 

  Liczba łóżek w oddziale: 25 

 Inne pomieszczenia: 

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 

(powierzchnia w m2 na 1 łóżko) 

Sale chorych (liczba łóżek na 

poszczególnych salach) 

9 4 sale 4-osobowe – 8.12m2 

4 sale 2-osobowe – 8.12m2 

1 sala 1-osobowa – 11m2 

Pokoje badań 1  

Gabinet ordynatora -  

Gabinet lekarza 1  

Gabinet położnej oddziałowej 1  

Gabinet położnych 1  

Kuchnia oddział owa 1 24m2 – wyposażona: wyparzacz, kuchnię 

elektryczną, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, meble 

Węzły sanitarne dla chorych 4 1-toaleta z 2 kabinami 

2-łazienki (po 2 kabiny) 

Węzły sanitarne dla personelu 1  

Pomieszczenia magazynowe 

(podać jakie) 

2 Magazyn medyczny 

Magazyn gospodarczy 

 

 

 

Organizacja pracy pododdziału: 

 
Godziny Czynności 



6.30-7.00 Toaleta poranna, pomiar parametrów stanu ogólnego, słuchanie tętna płodu 

7.00-7.15 Ustny raport położnych 

8.00 Śniadanie 

7.00-8.00 Przygotowanie do wizyty lekarskiej 

8.30-9.00 Wizyta lekarska 

9.30-11.00 Badania lekarskie, USG 

9.30-12.00 Zabiegi operacyjne 

12.00-12.15 Słuchanie tętna płodu 

12.00-13.00 Konsultacje zlecone na wizycie lekarskiej 

13.00-13.30 Obiad 

13.30-14.00 Odpoczynek po posiłku 

14.00-16.00 Pomiar parametrów stanu ogólnego, słuchanie tętna płodu, toaleta 

popołudniowa 

16.00-17.00 Uzupełnienie dokumentacji pacjentów 

18.00 Kolacja 

17.00-18.00 Popołudniowy obchód lekarski 

18.30-19.00 Zlecenia z popołudniowego obchodu 

19.00-19.45 Raport ustny położnych 

19.00-19.25 Słuchanie tętna płodu 

19.00-20.00 Iniekcje i wlewy kroplowe 

21.00-22.00 Porządkowanie dyżurki (apteczki z lekami), uzupełnienie dokumentacji chorych 

22.00-6.30 Cisza nocna 

 

 

 

 

 

Zabiegi operacyjne odbywają się na dwóch salach operacyjnych: 

  Blok Operacyjny Ginekologiczny  

 Sala Cięciowa znajdująca się przy Sali Porodowej 



Zabiegi planowe wykonywane są codziennie w zależności od potrzeb. 

Zabiegi nagłe w zależności od potrzeb. 

Dokumentacja oddziałowa i obieg dokumentów: 

  Sekretarka medyczna prowadzi Księgę Główną Patologii Ciąży 

 Historia choroby pacjentki zakładana jest w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-

Położniczej. W oddziale po spisaniu danych do Księgi Głównej historia prowadzona 

jest przez lekarza. Jest ona dostępna dla lekarza dyżurnego. Lekarz wpisuje również 

zlecenia do kart gorączkowych i kart zleceń lekarskich zakładanych przez położne 

oddziału w chwili przyjęcia. Po decyzji o wypisie pacjentki lekarz uzupełnia historię 

choroby o epikryzę, zalecenia i rozpoznanie ostateczne, sekretarka medyczna 

przygotowuje kartę informacyjną podpisywaną przez lekarza prowadzącego i 

ordynatora. 

 Całość dokumentacji chorej trafia do Sekcji Rejestru Usług Medycznych. 

 

 

 

 

Regulamin pododdziału położniczego 

  Trakt Porodowy: 

 utrzymanie stałej gotowości do przyjęcia każdej rodzącej celem wykonania wszelkich 

niezbędnych zabiegów, 

 przyjęcie rodzącej , ocena ,monitorowaniem stanu położniczego i ogólnego, przeprowadzenie 

czynności wchodzących w zakres przygotowania rodzącej do porodu naturalnego i zabiegowego, 

 prowadzenie poszczególnych okresów porodu – elektroniczne monitorowanie czynności 

skurczowej i czynności serca płodu 

 przyjęcie porodu, 

  o znakowania noworodka  i przekazanie w zależności od jego stanu na oddział położniczy wraz z 

matką lub na oddział intensywnego nadzoru noworodkowego.  

 obserwacja położnic y i noworodka w ciągu 2 godzin po porodzie  

 asysta położnych przy lekarskich zabiegach położniczych, 

 prowadzenie dokumentacji przebiegu porodu oraz wykonywanych czynności i zabiegów.  

 przekazanie położnicy w pododdział położniczy ( system matka- dziecko) 

 istnieje możliwość odbycia porodu rodzinnego(jedna osoba towarzysząca) - w załączeniu 

regulamin dla osób towarzyszących przy porodzie 

 Do szpitala rodząca  powinna zabrać ze sobą: dokument stwierdzający tożsamość z numerem 

PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne, dokument potwierdzający 

grupę krwi i Rh oraz pozostałe dokumenty z przebiegu ciąży. 

 Zalecamy zabranie osobistych rzeczy : 2 koszule, przybory toaletowe, kapcie, szlafrok. Dla 

noworodka można zabrać „ ciuszki” i pieluchy jednorazowe. 

  

 Odcinek matki z dzieckiem : 

 Położnica po przyjęciu do oddziału zostaje: 

- zapoznana z topografią oddziału, 



- zapoznana z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami 

pacjenta 

- poinformowana o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków, 

W oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 13.00 do 20.00. U jednej położnicy i mogą przebywać 
nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. U położnic  w zerowej dobie po cięciu cesarskim  odwiedziny muszą 
być ograniczone do 15 minut. 
Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez 
położnice  jak osoby odwiedzające. 

Godziny Czynności 

5,.00 – 7.00 Pomiar parametrów życiowych, podmywanie, zabiegi higieniczne u położnic 

7.00-8.00 
 pobranie materiałów do badań diagnostycznych, wykonywanie zleceń stałych, Czynności higieniczno 

– porządkowe, śniadanie 

  

800 – 11.00  
 Wizyta lekarska  : położnicza i neonatologiczna ,  badania lekarskie, konsultacje lekarskie innych 

specjalności, badania diagnostyczne poza oddziałem, zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze. 

  

1100 - 1200 Przyjmowanie zleceń lekarskich, realizacja zleceń nowych. 

1200 - 1300 Obiad, podawanie leków. 

1300 - 1600 Zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze, edukacja zdrowotna, bieżące realizowanie świadczeń. 

1600 – 18,00 Pomiar parametrów życiowych, kąpiel i toaleta noworodków ,czynności porządkowe 

18.oo-19.oo .kolacja ,podawanie leków 

  

1900 - 2200 Wykonanie wieczornych zleceń lekarskich, toalety wieczorne u położnic , kąpiel noworodka. 

2200 - 500 Cisza nocna, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentek przebywających w oddziale. 

 Położnica ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, 

stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza. 

 Położnica nie może opuszczać oddziału  z wyjątkiem konieczności wykonania badań 

diagnostycznych na innym oddziale w asyście personelu Szpitala. 

 Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać 

położnic w oddziale. 

 Nie zaleca się odwiedzin pacjentek hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku 

życia. 

 Osoby  odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, 

elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych. 

 Położnica ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i położnych dotyczących procesu 

diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety. 

 Położnica ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad 

higieny osobistej. 

 Położnica oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu 

palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, 

środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa. 

 Korzystanie przez osoby odwiedzające z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać 

uciążliwości dla innych położnic. 

 



 Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych 

na przyjęcie nowej położnic. 

 Odwiedzających bezwzględnie obowiązuje pozostawienie ubrań wierzchnich w bezpłatnej szatni 

szpitalnej. 

 

 Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w 

przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne 

pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału. 

 

 Wypis z oddziału odbywa się w każdy dzień tygodnia. 

 Karty informacyjne matki i noworodka lub inne dokumenty związane z pobytem  w oddziale 

wydawane są w sekretariacie oddziału. 

 Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL i NIP pacjenta, oraz NIP zakładu 

pracy. 

 Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału  zgodnie  z 

Misją Szpitala.  

 Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z 

obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami. 

 Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo 

obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale. 

 

 

 

 

            INFORMACJA  DLA  ODWIEDZAJĄCYCH 
 

1) U jednej położnicy mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. 

2)  U położnic  w zerowej dobie po cięciu cesarskim 

     odwiedziny muszą być ograniczone do 15 minut. 

3) Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną  

      nie powinny odwiedzać położnic w oddziale. 

4) Nie zaleca się odwiedzin pacjentek hospitalizowanych w oddziale przez 

     dzieci poniżej 12 roku życia 

5) Osoby  odwiedzające nie mogą manipulować  przy aparaturze i         

urządzeniach  medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i 

grzewczych. 

6) Korzystanie przez osoby odwiedzające z telefonów komórkowych  



     nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych położnic. 

7) Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych  

   miejscach przygotowanych na przyjęcie nowej położnicy.                                                                                                                       

8) Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  

    w oddziale zarówno przez położnice  jak osoby odwiedzające. 

Odwiedzających bezwzględnie obowiązuje pozostawienie 

ubrań    wierzchnich w bezpłatnej szatni szpitalnej. 

 
 

 

 

              Regulamin Oddziału Gin.-Poł. -Ginekologia 
 

Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym kieruje Ordynator lek.med. Roman Kowalewski 

specjalista chorób kobiecych i położnictwa oraz onkologii ginekologicznej. 

 

 Pododdział Ginekologii znajduje się na parterze budynku WSzZ w Koninie, telefon 

63 240-42-14, e-mail ginekologia@szpital-konin.pl. 

 

W pododdziale wykonywane są zabiegi z zakresu ginekologii operacyjnej, uroginekologii i 

onkologii ginekologicznej oraz zabiegi endoskopowe. Prowadzona jest diagnostyka i 

profilaktyka chorób nowotworowych (badania histopatologiczne). 

Pododdział Ginekologii posiada 9 sal chorych. Każda sala spełnia warunki sali 

pooperacyjnej(dostęp do tlenu, sprężonego powietrza, próżni). 

Sala operacyjna nie zawiera się w strukturze oddziału.                                                   

Warunki sal chorych: 

 1 sala pooperacyjna- 5 łóżek intensywnej opieki medycznej( z klimatyzacją) 

 1 sala 4 osobowa 

  4 sale 3 osobowe 

 2 sale 2 osobowe z węzłami sanitarnymi. 

 1 sala 1 osobowa z łóżkiem intensywnej opieki medycznej i węzłem sanitarnym. 

(łazienka i toalety w oddziale są dostosowane dla osób niepełnosprawnych). 

 pokój zabiegowy (z klimatyzacją). 

  pokój dziennego pobytu dla pacjentek i odwiedzających. 

 kuchnia z aneksem dla pacjentek. 

 dyżurki lekarskie i położnych. 

 

W Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej znajduje się depozyt odzieży i depozyt rzeczy 

wartościowych. 

 

Wyżywienie: 

Szpital posiada własną kuchnie i wydaje posiłki 3 x dziennie. 
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8.00- śniadanie 

13.00- obiad 

18.00- kolacja 

 

Wizyty lekarskie 2 x dziennie(8.30 i 18.00). 

 

Odwiedziny pacjentek codziennie 10.00 – 12.00 i 16.00- 18.00 

 

Planowe dni operacyjne:wtorek, środa, czwartek. 

 

Do szpitala należy zabrać:                                                                                                     -     

dokument tożsamości i leg.ubezpieczeniową,                                                                                

Gr krwi i aktualną dokumentację medyczną,                                                                 

szlafrok,piżamę, kapcie,                                                                                                             

kubek i sztućce, papier toaletowy. 

 

Szpital zapewnia opiekę duszpasterską wyznawanej przez pacjentkę religii. 

 

Szpital posiada około 100 miejsc parkingowych płatnych 4 zł. 

 

 

 

Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza składa się: 

 

 pokój przyjęć pacjentek 

 pokój przygotowawczy 

  łazienka z węzłem sanitarnym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych 

 pokój zabiegowy 

 pokój badań konsultacyjnych z aparatem USG 

 pokój położnych 

 poczekalnia 

 toaleta dla oczekujących na przyjęcie z węzłem sanitarnym dostosowanym dla osób 

niepełnosprawnych. 

 sekretariat 

 Satelitarny Szpitalny Bank Krwi 

 

W Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczym znajduje się depozyt odzieży i depozyt rzeczy 

wartościowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


