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PROCEDURA 
POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM PRZYJMOWANYM 

DO SZPITALA W TRYBIE PLANOWYM

ZASADY POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM
PRZYJMOWANYM DO SZPITALA W TRYBIE PLANOWYM

1. Cel procedury
Celem procedury jest ustalenie jednolitego sposobu postępowania personelu medycznego
na Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim
podczas przyjęć chorych w trybie planowym.

2. Przedmiot procedury
Przedmiotem procedury jest opis postępowania z pacjentem przyjmowanym planowo do
Szpitala  na  terenie  Izby  Przyjęć  Szpitala  Powiatowego  Centrum  Zdrowia  Sp.  z  o.  o
w Lwówku Śląskim.

3. Zakres stosowania 
Postępowanie zawarte w niniejszej procedurze obowiązuje cały personel medyczny pracu-
jący na Izbie Przyjęć.

4. Sposób postępowania
4.1. Czynności o charakterze administracyjnym:
1.  Sprawdzenie skierowania do Szpitala i weryfikacja tożsamości pacjenta.

2. Weryfikacja terminu planowego przyjęcia i potwierdzenie przyjęcia przez lekarza właści-
wego Oddziału Szpitalnego, który ocenia zasadność przyjęcia wynikającą ze wskazań na
skierowaniu i aktualnego stanu zdrowia pacjenta, oraz ewentualne przeciwwskazania do
planowej hospitalizacji/ operacji/ badań diagnostycznych dyskwalifikujących go z możliwo-
ści ich przeprowadzenia. (Zakwalifikowanie lub dyskwalifikacja z przyjęcia do szpitala spo-
wodowana formalnymi,  obiektywnymi kryteriami medycznymi, odbywa się po osobistym
zbadaniu pacjenta przez lekarza/ lekarza dyżurnego już na etapie przyjęcia. Badanie od-
bywać się może już na Izbie Przyjęć, lub          w uzasadnionych przypadkach, niezwłocz -
nie po przyjęciu na oddział docelowy, w pokoju badań/ gabinecie zabiegowym oddziału).

3. Sprawdzenie, czy pacjentowi przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne (e- WUŚ),
w przypadku braku ubezpieczenia odnotowanie tego faktu w systemie informatycznym
i w historii choroby. Jeśli pacjent przedstawia dowód ubezpieczenia, lub twierdzi że jest
ubezpieczony, a w systemie (e- WUŚ) brak ubezpieczenia należy wydrukować stosowne 
oświadczenie które pacjent podpisuje.

4. Odnotowanie danych osobowych pacjenta, jego opiekuna ustawowego lub faktycznego
w systemie informatycznym. Księga Główna Przyjęć i Wypisów prowadzona jest w formie
elektronicznej.

5. Poinformowanie pacjenta o możliwości złożenia przedmiotów wartościowych do Depo-
zytu Rzeczy Wartościowych
6. Wydrukowanie Historii Choroby i uzupełnienie o załączniki.
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7. Poinformowanie o prawie do upoważnienia innej osoby/ osób (wpisać: imię, nazwisko,
numery telefonów) do zasięgania informacji  o stanie zdrowia pacjenta, oraz do wglądu
w dokumentację medyczną za życia i po śmierci, lub braku takich osób. Uzyskanie wła-
snoręcznych podpisów pacjenta (jeśli stan chorego na to pozwala) lub jego opiekuna usta-
wowego lub faktycznego pod w/ w oświadczeniami.

8. Wyrażenie przez pacjenta świadomej i dobrowolnej zgody na opiekę szpitalną, badania
diagnostyczne i działanie terapeutyczne. Uzyskanie własnoręcznych ( jeżeli to możliwe )
podpisów pacjenta lub jego opiekuna ustawowego lub faktycznego pod w/ w oświadcze-
niami. Odnotowanie informacji o braku możliwości odebrania zgody z podaniem przyczyn.

9. Poinformowanie pacjenta lub jego opiekuna ustawowego lub faktycznego o możliwości
oddania  odzieży  wierzchniej  pacjenta  do  Depozytu  Odzieżowego  lub  zabrania  jej  do
domu.

10. Założenia identyfikatora pacjentowi.

4.2. Czynności o charakterze medycznym:
1. Wykonanie i odnotowanie w dokumentacji medycznej pomiarów wagi, wzrostu, ciśnienia
tętniczego krwi, wykonanie badania EKG (rutynowo przy przyjęciu do Oddziału Chorób
Wewnętrznych ).

2. Przekazanie pacjenta wraz z dokumentacją medyczną pielęgniarce oddziału szpitalne-
go z udokumentowanym formalnie przeniesieniem odpowiedzialności za pacjenta podczas
przekazania  na  karcie  gorączkowej  (data,  godzina,  podpisy  pielęgniarki  przyjmującej  i
przekazującej pacjenta).

3. Zapoznanie pacjenta przez pielęgniarkę oddziału z Prawami Pacjenta (udostępnienie
Karty  Praw  i  Obowiązków  Pacjenta  w  formie  broszurki,  udostępnienie  Karty  Praw
i Obowiązków Pacjenta w całości- na życzenie), z topografią i regulaminem oddziału, ze-
branie wywiadu pielęgniarskiego, poinformowanie o zaleceniach i ewentualnych procedu-
rach pielęgniarskich.

4. Poinformowanie pacjenta przez lekarza o planowanej długości hospitalizacji, planie le-
czenia i proponowanych zabiegach oraz o lekarzu prowadzącym.

5. Zakres zbieranego wywiadu i badania przedmiotowego będącego integralna częścią hi-
storii choroby:

 Wywiad lekarski:
           a) Główne dolegliwości:

 przyczyna zgłoszenia do szpitala,
 ważniejsze zauważone przez chorego objawy,
 przybliżony czas wystąpienia pierwszych objawów,
 dynamika choroby,
 cechy zgłoszonych objawów (np. rodzaj bólu).
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      b) Dotychczasowy przebieg choroby:
 określenie czasu początku choroby,
 częstość występowania dolegliwości,
 dotychczasowa opieka lekarska.

      c) Dolegliwości ze strony pozostałych układów i narządów.
      d) Dotychczasowe leczenie:

 stosowane leki,
 systematyczność przyjmowania leków.

      e) Przebyte choroby lub operacje.
      f)  Wywiad ginekologiczny (dla kobiet):

 przybliżony czas pierwszej miesiączki,
 liczba ciąży,
 porody (czy siłami natury, czy cięcie cesarskie),
 charakterystyka krwawień miesiączkowych,
 ostatnia miesiączka.

     g) Wywiad socjalny:
 warunki mieszkaniowe,
 miejsce zamieszkania-praca zawodowa.

     h) Wywiad rodzinny:
 wiek i stan zdrowia rodziców, rodzeństwa i dzieci.

      i) Uczulenia:
 leki,
 pokarm (wg załączonej ankiety),
 sierść zwierząt,
 substancje chemiczne,
 pyłki roślin.

      j) Używki: alkohol, narkotyki, papierosy.
      k) Stan psychiczny pacjenta.

 Badanie przedmiotowe: (schemat w programie AMMS)

Stan ogólny: Stan świadomości: Orientacja w czasie, miejscu i przestrzeni: Budowa ciała:
Skóra: Tkanka podskórna: Węzły chłonne obwodowe: Układ mięśniowy: Układ kostno-sta-
wowy: Czaszka: Oczy: szpary powiekowe: źrenice: reakcja na światło: Uszy: małżowiny
prawidłowo wykształcone: wyciek: Nos: Śluzówki jamy ustnej: język: podniebienie: Szyja:
ruchomość prawidłowa: Tarczyca powiększona: Żyły szyjne wypełnione prawidłowo: Klatka
piersiowa: ruchomość: Duszności: Liczba oddechów na min: Serce: uderzenie koniuszko-
we: czynność serca miarowa: częstość /min. Tony  dodatkowe: szmer skurczowy: Płuca:
odgłos opukowy prawidłowy: Stłumienie: dolne granice płuc ustawione prawidłowo: Rucho-
mość  prawidłowa:  Szmer  oddechowy  pęcherzykowy:  Z  wydłużoną  fazą  wydechową:
Oskrzelowy: Szmery dodatkowe: Brzuch: napięcie powłok: Bolesność palpacyjna: Opory
patologiczne: Objawy wolnego płynu: Wątroba powiększona: brzeg gładki: Spoistość: po-
wierzchnia  gładka:  Śledziona  wyczuwalna:  Przepukliny:  Narządy moczowo-płciowe ze-
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wnętrzne: Owłosienie: objaw wstrząsania nerek: P (-), L (-)Układ nerwowy: objawy opono-
we Objawy neurologiczne: Tętno obwodowe.

5. Odpowiedzialność i uprawnienia 
5.1. Za czynności o charakterze medycznym odpowiedzialność ponosi Pielęgniarka Od-
działowa Izby Przyjęć, pielęgniarki dyżurne Izby Przyjęć oraz lekarz Kierownik/ Ordynator
Oddziałów szpitalnych, lekarz dyżurny. 
5.2. Za czynności administracyjne pielęgniarka oddziałowa Izby Przyjęć.

6. Kontrola przebiegu procedury 
Nadzór  nad  prawidłowością  i  skutecznością  funkcjonowania  procedury  pełni  Dyrektor
ds. Medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim.

7. Dokumenty związane z procedurą
CO/7-Procedura w przypadku odmowy przyjęcia.
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POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ PRACOWNIKÓW Z PROCEDURĄ
(odpowiedzialny kierownik komórki organizacyjnej)

L.p. Data Nazwisko i imię Stanowisko Oddział Podpis
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