
 

  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY, wersja 1/2021 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE; ORGANIZACJA PODMIOTU LECZNICZEGO 

§ 1. 

Niniejszy regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem, określa organizację procesu udzielania 

świadczeń zdrowotnych w placówkach podmiotu leczniczego występującego pod firmą: „Centrum 

Medyczne Damiana Holding sp. z o. o.” z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców 

pod numerem KRS 0000189581, zwanego dalej podmiotem leczniczym.  

§ 2. 

1. Podmiot leczniczy działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Podmiot leczniczy jest przedsiębiorcą i jego zadaniem jest generowanie zysku.  

3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: 

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne; 

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

4. W skład przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

1) SZPITAL Damian przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, w skład którego wchodzą 

komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1[1], wykonujące zadania tamże 

określone; 

2) przychodnia „CMD Wałbrzyska” przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, w skład której 

wchodzą komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1[2], wykonujące zadania tamże 

określone; 

3) „CMD Przychodnia dla dzieci” przy ul. Wałbrzyskiej 44, 02-739 Warszawa, w skład której 

wchodzą komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1[3], wykonujące zadania tamże 

określone; 

4) „CMD Foksal” przy ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, w skład którego wchodzą komórki 

organizacyjne wymienione w załączniku nr 1[4], wykonujące zadania tamże określone; 

5) „CMD Przy Bażantarni” przy ul. Przy Bażantarni  8b, 02-793 Warszawa, w skład którego 

wchodzą komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1[5], wykonujące zadania 

tamże określone; 

6) „CMD Rehabilitacja” przy ul. Cybernetyki 7 b, 02-667 Warszawa, w skład którego wchodzą 

komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1[6], wykonujące zadania tamże 

określone; 

7) „CMD Al. Zjednoczenia” przy Al. Zjednoczenia 36, 02-677 Warszawa, w skład którego 

wchodzą komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1[7], wykonujące zadania tamże 

określone; 
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8) „CMD Koneser”, przy Placu Konesera 10A, 03-736 Warszawa, w skład którego wchodzą 

komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1[8], wykonujące zadania tamże 

określone; 

9) „CMD Racławicka”, przy ul. Racławickiej 27, 02-601 Warszawa, w skład którego wchodzą 

komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1[9], wykonujące zadania tamże 

określone; 

10) „CMD Nowolipie”, przy ul. Nowolipie 18, 01-005 Warszawa, w skład którego wchodzą 

komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1[10], wykonujące zadania tamże 

określone. 

11) „CMD Poznań”, przy ul. Woźna 14, 61-777 Poznań, w skład którego wchodzą komórki 

organizacyjne wymienione w załączniku nr 1[11], wykonujące zadania tamże określone. 

12) „CMD Wrocław”, przy ul. Pawła Włodkowica 1, 50-072 Wrocław, w skład którego wchodzą 

komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 1[12], wykonujące zadania tamże 

określone. 

13) Mobilne Punkty Pobrań i inne jednostki organizacyjne, których wykaz został 

uwzględniony w załączniku nr 1[13]. 

5. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych również za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności, zgodnie z każdoczesnym Regulaminem 

telemedycyny Centrum Medycznego Damiana. 

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o Centrum Medycznym, należy przez to rozumieć 

określoną placówkę spośród przychodni wymienionych w ust. 4 pkt 2-13. 

§ 3.  

1. Podmiotem leczniczym kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Zarząd (Kierownik, bez bliższego 

określenia). 

2. Kierownikowi podlega bezpośrednio Dyrektor Medyczny oraz kierownicy innych jednostek 

organizacyjnych.  

3. Schemat organizacyjny podmiotu leczniczego stanowi załącznik nr 1. W ramach szpitala przy ul. 

Wałbrzyskiej 46 wyodrębnione są główne obszary organizacyjne: Oddział Szpitalny 

(Diagnostyczno-Zabiegowy), Oddział Pobytu Dziennego, oraz Izba Przyjęć. Zakres czynności 

każdego członka personelu podmiotu leczniczego (zwanego dalej personelem) określony jest we 

właściwej umowie zawartej przez daną osobę z podmiotem leczniczym. Personel medyczny w 

wykonywaniu swoich obowiązków współdziała z personelem niemedycznym. Zakres czynności 

Dyrektora Medycznego określa załącznik nr 2; zakres czynności Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości 

określa załącznik nr 3; zakres czynności Ordynatora Oddziału Szpitalnego określa załącznik nr 4; 

zakres czynności Pielęgniarki Naczelnej określa załącznik nr 5; zakres czynności Kierownika 

Przychodni (zwanego również „Kierownikiem Centrum Medycznego”) określa załącznik nr 6; 

zakres czynności Kierownika Bloku Operacyjnego określa załącznik nr 7; zakres czynności 

Pielęgniarki Epidemiologicznej określa załącznik nr 8, zakres czynności Dyrektora Działu Obsługi 

Klienta stanowi załącznik nr 9; zakres czynności Koordynatora Izby Przyjęć stanowi załącznik nr 

10; zakres czynności Koordynatora Zespołu Anestezjologów stanowi załącznik nr 11; zakres 

czynności Inspektora Ochrony Radiologicznej stanowi załącznik nr 12; zakresy czynności 

Przełożonych Pielęgniarek, a także Pielęgniarek Koordynujących opisane są w załączniku nr 13; 

zakres czynności Kierownika Pracowni RTG, MMG i TK stanowi załącznik nr 14; zakres 

czynności Lekarza Hematologa-Transplantologa stanowi załącznik nr 15; zakres czynności 

Kierownika Punktu Pobrań Tkanek i Szpiku Kostnego stanowi załącznik nr 16; zakres czynności 

Koordynatora ds. DKMS stanowi załącznik nr 17; zakres czynności Kierownika Działu Farmacji 

Szpitalnej stanowi załącznik 18.  
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4. Obowiązki lekarza obejmują udzielanie świadczeń zdrowotnych, uzyskiwanie zgody pacjenta lub 

osoby trzeciej na przeprowadzenie procedury medycznej, udzielanie pełnej i wyczerpującej 

informacji na temat wykonywanej procedury medycznej, w tym o możliwych powikłaniach, 

prowadzenie dokumentacji medycznej. 

5. Obowiązki pielęgniarki obejmują sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 

przebywającym na terenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przygotowanie pacjenta do 

badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych, realizacja zleceń lekarskich w procesie 

diagnostyki i leczenia, zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, udzielanie pierwszej pomocy oraz 

dokumentowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych.  

6. Do obowiązków położnej należy sprawowanie opieki nad kobietą ciężarną minimum dwa miesiące 

przed wyznaczonym terminem porodu, organizowanie i sprawowanie opieki położniczej, 

przygotowywanie pacjentki do badań diagnostycznych, realizacja zleceń lekarskich w procesie 

diagnostyki, porodu i połogu, udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, 

dokumentowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych.  

7. Do obowiązków fizjoterapeuty należy: diagnostyka funkcjonalna pacjenta, kwalifikowanie, 

planowanie i prowadzenie fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu; nauczanie pacjentów 

posługiwania się wyrobami medycznymi; nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i 

adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.  

8. Podmiot leczniczy zatrudnia również psychologów, psychoterapeutów, logopedów, audiologów, 

dietetyków, oraz innych specjalistów wykonujących czynności stanowiące świadczenia zdrowotne 

lub wspomagające świadczenia zdrowotne.  

9. Do obowiązków ekipy sprzątającej należy utrzymanie czystości pomieszczeń, gabinetów 

zabiegowych i konsultacyjnych, sal chorych, a także sal oddziałowych szpitala. 

10. W szpitalu koordynatorem okołooperacyjnej karty kontrolnej jest lekarz anestezjolog. W 

przypadku zabiegów wykonywanych w znieczuleniu miejscowym (np. Zespół Cieśni Nadgarstka, 

stulejki-dorośli, zaćmy), w którym nie uczestniczy lekarz anestezjolog, to koordynatorem karty jest 

lekarz operator.  

11. Koordynator okołooperacyjnej karty kontrolnej dokonuje wpisów na podstawie informacji 

udzielanych przez członków zespołu operacyjnego, zgodnie z zakresem ich zadań podczas operacji. 

12. Z zastrzeżeniem ust. 4 zd. 1 obowiązki pozostałych kategorii (stanowisk) personelu w podmiocie 

leczniczym wynikają z nazw przypisanych ich jednostkom organizacyjnym (stanowiskom) lub są 

uregulowane w aktach, o których mowa w § 24 ust. 1. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

§ 4. 

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie – według aktualnego cennika. Cennik 

stanowi załącznik nr 18. Informacji o treści cennika udzielają pracownicy recepcji, Call Center oraz 

Izby Przyjęć Informacji tej mogą udzielać również pracownicy podmiotu leczniczego stale 

przebywający na terenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego i mający bezpośredni dostęp do 

komputera.  

2. Osobom posiadającym ubezpieczenia medyczne, a także osobom objętym opieką abonamentową 

wykupioną przez pracodawcę, podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach i w 

zakresie określonym w umowie ubezpieczenia (umowie zawartej przez podmiot leczniczy i 

pracodawcę). 
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3. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz osób objętych powszechnym - 

obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, w zakresie i na zasadach 

określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

4. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych także cudzoziemcom nieobjętym 

ubezpieczeniem zdrowotnym ubezpieczonym na zasadach określonych we właściwych przepisach 

prawa, w tym w umowach międzynarodowych.  

5. Świadczenia zdrowotne są udzielane: 

1) dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 

2) zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

3) z należytą starannością, 

4) z poszanowaniem praw pacjenta. 

6. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby spełniające wymagania określone we właściwych 

przepisach prawa. 

7. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, 

jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia 

świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 

8. Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia są udzielane 

niezwłocznie. W miarę możliwości świadczeń takich udziela Izba Przyjęć. 

§ 5.  

1. W przypadku, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie udzielić potrzebnego świadczenia 

zdrowotnego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, pacjent kierowany 

jest do hospitalizacji w innym szpitalu, dokąd przetransportowywany jest za pomocą karetki 

Pogotowia Ratunkowego.  

2. Podmiot leczniczy odmawia przyjęcia do szpitala pacjentów z dolegliwościami istotnie 

utrudniającymi przeprowadzenie zabiegu i podwyższającymi ryzyko powikłań, wymienionymi w 

załączniku nr 19 (lista przeciwwskazań do przyjęcia pacjenta do szpitala).  

§ 6.  

1. Poza przypadkami, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, udzielenie świadczenie 

zdrowotnego następuje po uprzednim umówieniu się (na wizytę, badanie i inne świadczenie 

zdrowotne) na określony termin. Umówienie się może nastąpić osobiście lub przez upoważnioną 

osobę:  

1) w recepcji którejkolwiek z jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego, 

2) telefonicznie na numer call center (22) 566 22 22 lub numer recepcji którejkolwiek z jednostek 

organizacyjnych podmiotu leczniczego podany na stronie internetowej www.damian.pl; 

3) przy pomocy systemu informatycznego Damian OnLine dostępnego na stronie internetowej, o 

której mowa w pkt 2; 

4) w sposób wskazany w każdoczesnym Regulaminie telemedycyny Centrum Medycznego 

Damiana. 

2. O ile pacjent nie wyrazi odmiennej woli, pracownik recepcji umawia najbliższy możliwy termin 

przyjęcia pacjenta, o ile to możliwe - w dniu zgłoszenia. W przypadkach nagłych, zagrażających 

zdrowiu lub życiu pacjenta – porada specjalistyczna, niezbędny zabieg lub wizyta odbywają się w 

dniu zgłoszenia. 

http://www.damian.pl/
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2. Pacjent może dokonać wyboru osoby, która będzie udzielała świadczenia zdrowotnego, spośród 

lekarzy i innych osób zatrudnionych przez podmiot leczniczy, przyjmujących w danej jednostce 

organizacyjnej. W przypadku pacjentów oczekujących na zabieg finansowany ze środków 

publicznych wybór ten dotyczy jedynie obligatoryjnej konsultacji medycznej poprzedzającej taki 

zabieg.  

3. Pracownik podmiotu leczniczego, który dokonał umówienia, informuje pacjenta bez zbędnej 

zwłoki o zmianie terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego, uzgadniając z nim nowy termin i 

godzinę udzielenia świadczenia. 

4. Stosownie do natury udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności zabiegów 

operacyjnych, warunkiem umówienia się jest przedstawienie wyników odpowiednich badań, 

wykonanie szczepień ochronnych oraz odbycie konsultacji kwalifikacyjnej. 

§ 7.  

1. Godziny i dni otwarcia poszczególnych jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego podane 

są na stronie internetowej www.damian.pl. 

2. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych zamieszczane są na tablicach 

ogłoszeń w siedzibie jednostki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne. Na 

terenie każdego z oddziałów szpitala znajdują się wywieszki zawierające wskazanie osoby 

kierującej nim (ordynatora), a także właściwej przełożonej pielęgniarek. 

3. Personel szpitala obowiązany jest do noszenia identyfikatorów według jednolitego wzoru, 

obejmującego co najmniej imię nazwisko oraz sprawowaną funkcję (stanowisko). Obowiązek ten 

dotyczy również innych pracowników oraz współpracowników podmiotu leczniczego 

przebywających na terenie szpitala.  

4. Nazwisko i specjalizacja lekarza konsultującego lub innego specjalisty znajdują się na tabliczce 

umieszczonej na drzwiach gabinetu lekarskiego.  

§ 8. 

1. Warunkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego jest rejestracja w recepcji danej jednostki 

organizacyjnej podmiotu leczniczego. Rejestracji dokonuje się osobiście. 

2. W celu dokonania rejestracji pacjent obowiązany jest okazać dowód tożsamości.  

3. Pacjent ubiegający się o świadczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych w przypadku 

braku potwierdzenia przez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców 

(eWUŚ) uprawnienia do takiego świadczenia obowiązany jest przedstawić stosowny dokument lub 

złożyć stosowne oświadczenie zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. Nadto pacjent taki obowiązany jest przedstawić 

skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z 

wymienionymi przepisami lub z umową zawartą przez podmiot leczniczy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

4. W trakcie rejestracji pacjent uiszcza w całości obciążającą go należność za świadczenie zdrowotne 

i otrzymuje fakturę wystawioną przez podmiot leczniczy. 

5. Rejestracja nie jest wymagana w przypadkach wskazanych w Regulaminie telemedycyny Centrum 

Medycznego Damiana. 

§ 9. 

Na wykonanie zabiegu operacyjnego, znieczulenia ogólnego, badania lub zabiegu endoskopowego, 

kardiowersji elektrycznej, badania inwazyjnego oraz innych procedur wskazanych w odrębnym 

dokumencie pacjent powinien udzielić uprzedniej pisemnej zgody.  

§ 10. 

http://www.damian.pl/
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1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających z jego świadczeń 

zdrowotnych i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji oraz 

udostępnia ją zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

2. Każda osoba z personelu stykająca się z dokumentacją medyczną, posiada indywidualny login oraz 

hasło, za pomocą których uzyskuje wgląd w dokumentację medyczną zapisaną na komputerze. 

Dane zawarte na komputerach podlegają codziennej archiwizacji na serwerze. Dokumentacja 

medyczna w postaci papierowej przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

nieupoważnionych.  

3. Podmiot leczniczy pobiera opłaty za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej. Wysokość opłat 

podana jest w załączniku nr 20.  

§11. 

Podmiot leczniczy prowadzi rejestr osób oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego 

finansowanego ze środków publicznych, na zasadach określonych w umowie z Narodowym Funduszem 

Zdrowia.  

§ 12. 

1. Podmiot leczniczy dba o podnoszenie kwalifikacji przez personel medyczny.  

2. Personel ma dostęp do internetowych baz wiedzy medycznej przez odnośniki w menu „Ulubione” 

oraz „Łącza”. 

§ 13. 

1. W punktach pobrań wchodzących w skład przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonywane są 

badania laboratoryjne na podstawie skierowań lekarza. Skierowanie nie jest wymagane w 

przypadku uiszczenia pełnej należności zgodnie z obowiązującym cennikiem; skierowanie 

wymagane jest jednak w przypadku badania poziomu insuliny obciążonego glukozą, badania z 

podaniem metoclopramidu, badanie kortyzolu po obciążeniu dexametazonem, badania do krzywej 

żelazowej, testów z hydrokortyzonem, badania w kierunku mutacji genetycznych, a także 

krzywych glukozowych. 

2. Badania pilne wykonywane są w dniu zgłoszenia się pacjenta. 

3. Wyniki badań pacjent odbiera w recepcji jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego, w której 

pobrano materiał badawczy. Pacjent może wskazać inną jednostkę organizacyjną, w której chce 

odebrać wyniki badań.  

4. Pacjent może zapoznać się z wynikami badań w portalu Damian Online, którego zasady działania 

określone są w odrębnym regulaminie. 

 

ROZDZIAŁ III 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

LECZNICZĄ 

§ 14. 

W razie braku możliwości zapewnienia pacjentowi prawidłowej diagnostyki, leczenia lub ciągłości 

postępowania w leczeniu przez podmiot leczniczy, kierownik danej jednostki organizacyjnej organizuje 

udzielenie świadczenia zdrowotnego w ramach w ramach współdziałania z innymi podmiotami 

wykonującymi działalność leczniczą. Współdziałanie to następuje w oparciu o zawarte umowy. Za 

działanie lub zaniechanie takiego podmiotu podmiot leczniczy odpowiada wobec pacjenta na zasadach 

ogólnych prawa cywilnego.  
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ROZDZIAŁ IV 

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA 

§ 15. 

Informacja na temat obowiązujących przepisów prawa dotyczących ustawowych praw pacjenta, zwana 

„Kartą Praw Pacjenta”, dostępna jest w każdej jednostce organizacyjnej podmiotu leczniczego w formie 

wywieszki (plakatu), broszur wydawanych na żądanie pacjenta, a także na stronie internetowej 

www.damian.pl. W taki sam sposób udostępniona jest informacja o obowiązkach pacjenta, opracowana 

na podstawie niniejszego regulaminu, zwana „Kartą Obowiązków Pacjenta’.  

  § 16. 

1. Pacjentowi nie wolno wprowadzać na teren przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego inwentarza 

żywego. Nie dotyczy to pacjenta niewidomego lub niedowidzącego z psem przewodnikiem; pies 

powinien być na smyczy i w kagańcu.  

2. Pacjentowi nie wolno wnosić na teren przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przedmiotów o 

dużych rozmiarach, broni palnej, broni pneumatycznej, broni białej, amunicji, materiałów 

wybuchowych i innych narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. 

§ 17. 

1. Pacjent przebywający na terenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego ma obowiązek: 

1) zachowywać się kulturalnie, 

2) odnosić się z szacunkiem i życzliwością do innych pacjentów i personelu, 

3) stosować się do zaleceń i wskazówek personelu - zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-

terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych, w 

tym do zaleconej diety; 

4) w razie wątpliwości zadawać dodatkowe pytania, aby personel mógł upewnić się, że pacjent 

rozumie zalecenia; 

5) stosować się do ustalonego w podmiocie leczniczym porządku, w tym do ustalonej kolejności 

wchodzenia do gabinetu lekarskiego;  

6) niewchodzenia do części przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego innej niż przeznaczona do 

ogólnego użytku pacjentów; nie wolno mu korzystać z przejść służbowych dla personelu; 

7) nie zakłócać spokoju innym pacjentom i personelowi (w szczególności poprzez krzyk, hałas, 

nieprzyjemny zapach, użycie nieprzyzwoitego słowa lub inny wybryk), 

8) spożywać żywność i napoje w miejscach do tego przeznaczonych; 

9) powstrzymać się od akwizycji, prowadzenia zbiórki ofiar, żebrania, rozdawania ulotek, 

umieszczania ogłoszeń, plakatów, afiszy czy napisów czy gier towarzyskich;  

10) przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, ich prekursorów, a także środków zastępczych określonych w przepisach o 

przeciwdziałaniu narkomanii; 

11) zadbać o higienę osobistą przed zgłoszeniem się do podmiotu leczniczego, w szczególności 

przed przyjściem na termin badania; 

12) dbać o mienie stanowiące własność podmiotu leczniczego (w szczególności pacjent 

obowiązany jest nie przemieszczać, usuwać lub niszczyć przedmiotów ruchomych 

znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego); 

13) dbać o czystość pomieszczeń, w szczególności nie wolno mu wylewać płynów, wyrzucać 

nieczystości czy odpadów do miejsc do tego nieprzeznaczonych; 

http://www.damian.pl/
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14) stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym; 

15) niezwłocznie informować pracowników podmiotu leczniczego, w szczególności ochronę, o 

podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa na terenie przedsiębiorstwa podmiotu 

leczniczego, o naruszenia regulaminu, pożarze, awarii, zakłóceniu spokoju i innych 

niebezpiecznych lub nietypowych sytuacjach. 

3. Pacjentowi nie wolno żądać od personelu świadczenia usług osobistych, niezwiązanych z 

udzielanym świadczeniem zdrowotnym. 

4. Pacjent umawiający się na termin procedury medycznej w recepcji placówki podmiotu leczniczego, 

odbierający dokumentację medyczną (w tym wyniki badań) na terenie placówki podmiotu 

leczniczego oraz pacjent, który stawił się w placówce podmiotu leczniczego w celu poddania się 

określonej procedurze medycznej, obowiązany jest okazać dokument potwierdzający tożsamość.  

5. Wyniki badań mogą być wydane osobie trzeciej jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia 

pacjenta, zaopatrzonego we wzmiankę o poświadczeniu własnoręczności podpisu, sporządzoną 

przez pracownika podmiotu leczniczego.  

6. Korzystanie z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób niestwarzający 

uciążliwości dla innych pacjentów lub personelu. Czas rozmowy telefonicznej w gabinecie 

lekarskim powinien być możliwie krótki. Zabrania się używania telefonów komórkowych w 

miejscach opatrzonych etykietą informującą słownie lub za pomocą obrazu o zakazie używania 

telefonów komórkowych. W odległości poniżej 1,5 m od urządzeń oznaczonych taką etykietą 

zabronione jest posiadanie włączonych telefonów komórkowych.  

§ 18. 

1. Oprócz obowiązków przewidzianych w paragrafie poprzedzającym pacjent korzystający z usługi 

szpitalnej obowiązany jest ponadto: 

1) do pokrycia kosztów pobytu i leczenia w szpitalu (w zakresie, w jakim nie jest objęty opieką 

szpitalną opłacaną przez pracodawcę lub zakład ubezpieczeń); 

2) przynieść ze sobą odzież przeznaczoną do pobytu w szpitalu, tj. koszulę nocną lub piżamę, 

szlafrok, kapcie, skarpety, a także przybory toaletowe; 

3) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00; 

4) przebywać w swojej sali na oddziale oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu 

pacjentów szpitala; 

5) w czasie ciszy nocnej, a także w czasie obchodów i wizyt lekarskich (o ile nie jest na zabiegu 

leczniczo-pielęgnacyjnym lub konsultacji medycznej), a także w czasie wydawania posiłków, 

przebywać w swoim pokoju;  

6) nie oddalać się z miejsca pobytu i każdorazowo zgłaszać pielęgniarce lub lekarzowi zamiar 

opuszczenia oddziału, podając orientacyjny czas planowanej nieobecności; opuszczenie terenu 

szpitala wymaga uzyskania zgody ordynatora oddziału; 

7) powstrzymywać się od samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych przeznaczonych do 

użytku służbowego; 

8) do niedotykania aparatury i urządzeń medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i 

grzewczych; 

9) utrzymywać ład i porządek w swojej sali; 

10) powstrzymywać się od leżenia w łóżku w obuwiu i odzieży innej niż szlafrok, piżama, koszula 

nocna. 

2. Pacjent może zostać natychmiast wypisany ze szpitala, jeżeli rażąco narusza postanowienia 

niniejszego regulaminu, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń 



9 

 

zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo 

życia lub zdrowia innych osób. 

3. Pacjent swoje rzeczy osobiste przechowuje w miejscu do tego przeznaczonym, tj. w szafie 

zamykanej na klucz w pokoju chorych. Jeżeli pacjent posiada wartościowe przedmioty, może je 

zdeponować na okres pobytu w szpitalu w sejfie w Sekretariacie Oddziału. 

§ 19. 

Do osób trzecich przebywających na terenie placówek podmiotu leczniczego – przedstawicieli pacjenta 

lub sprawujących nad nim faktyczną pieczę oraz towarzyszących pacjentowi odnoszą się odpowiednio 

obowiązki i zakazy dotyczące pacjenta. 

§ 20. 

1. Jeżeli pacjent (lub jego przedstawiciel) jest przekonany, że w trakcie korzystania ze świadczeń 

zdrowotnych, jego prawa zostały naruszone, może: 

1) domagać się ich poszanowania we wniosku ustnym lub pisemnym skierowanym do personelu 

udzielającego świadczeń, 

2) złożyć ustną lub pisemną skargę do kierownika danej jednostki organizacyjnej podmiotu 

leczniczego lub Zarządu Centrum Medycznego Damiana Holding sp. z o.o., 

3) złożyć pisemną skargę (wniosek) do Rzecznika Praw Pacjenta Mazowieckiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. 

2. Pacjentowi niezadowolonemu z rozpatrzenie złożonej przezeń skargi przysługują środki prawne 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

 

ROZDZIAŁ V 

OBOWIĄZKI PODMIOTU LECZNICZEGO W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA 

§ 21. 

1. W razie śmierci pacjenta na terenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego należy bezzwłocznie 

powiadomić o tym lekarza. Obowiązek ten spoczywa na każdym członku personelu.  

2. Lekarz powinien natychmiast dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon i odnotować w historii 

choroby przyczynę zgonu oraz datę i godzinę śmierci. 

3. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza pielęgniarka identyfikuje zwłoki za pomocą identyfikatorów 

(bransoletki i dwóch kartek): 

• na identyfikatorach wypisane są czytelnie: nazwa oddziału, z którego pochodzą zwłoki, imię, 

nazwisko osoby zmarłej, nr PESEL osoby zmarłej, a przypadku braku numeru PESEL – seria i 

numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz data i godzina zgonu, 

• w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości osoby zmarłej, na identyfikatorach oraz na 

karcie przekazania zwłok do chłodni dokonuje się oznaczenia ‘NN’ z podaniem przyczyny i 

okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości pacjenta, 

• bransoletka wykonana z tworzywa sztucznego zakładana jest wokół nadgarstka, jedną kartkę 

przykleja się na klatce piersiowej osoby zmarłej, a druga jest przyklejana na worek po 

zapakowaniu zwłok. 

4. Lekarz stwierdzający zgon ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zgonie Dyrektora 

Medycznego.  

5. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu była choroba zakaźna, podlegająca 

obowiązkowemu zgłoszeniu, lekarz powinien zawiadomić o tym natychmiast właściwego 

inspektora sanitarnego. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną zgonu było 
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przestępstwo, lekarz, jak i inne osoby powołane do oględzin zwłok powinni zawiadomić o tym 

natychmiast właściwego prokuratora lub najbliższy posterunek Policji.  

6. W przypadku zgonu okołooperacyjnego każdorazowo powiadamiany jest dodatkowo konsultant 

wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Do zawiadomienia musi być 

załączony pełny odpis historii choroby i kart znieczulenia wraz z opisami postępowania 

reanimacyjnego i resuscytacyjnego. 

§ 22. 

1. W przypadku braku rodziny lub opiekunów zmarłego pielęgniarka zobowiązana jest zgłosić zgon 

we właściwym urzędzie stanu cywilnego nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgonu.  

2. Lekarz leczący lub lekarz dyżurny obowiązany jest o śmierci pacjenta niezwłocznie zawiadomić 

wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego, a w razie ich braku 

lub niezgłoszenia się gminę właściwą, ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania.  

§ 23. 

1. Pielęgniarka obowiązana jest przygotować zwłoki osoby zmarłej do wydania - usuwa z ciała 

wenflony, cewniki, wkłucia centralne, wąsy do tlenu, (w przypadku pacjentów hospitalizowanych 

należy zwłoki pacjenta umyć i ubrać), następnie zwłoki pacjenta wydawane są osobie uprawnionej 

do ich pochowania w stanie zapewniającym zachowanie godności należnej osobie zmarłej. 

2. Pielęgniarka sporządza spis rzeczy, pieniędzy i przedmiotów wartościowych zmarłego, a następnie 

przedmioty wartościowe i pieniądze przekazuje do depozytu podmiotu leczniczego. 

3. Przedmioty pozostałe po zmarłym, wydaje się osobom upoważnionym po okazaniu dowodu 

tożsamości. Fakt ten pielęgniarka odnotowuje w Księdze Depozytowej, w której osoba 

upoważniona przez pacjenta/członek rodziny imiennie potwierdza odbiór rzeczy zmarłego. Rzeczy 

wartościowe nieoddane do depozytu i nieodebrane przez osoby uprawnione, są przekazywane do 

depozytu szpitala. 

4. Za przechowywanie zwłok pacjenta podmiot leczniczy pobiera opłatę ustaloną przez podmiot 

zewnętrzny prowadzący chłodnię, któremu zleca tę usługę. Wysokość opłaty za przechowywanie 

zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny podana jest w załączniku nr 18. 

§ 24. 

Postanowienia § 21-23 obowiązują w zakresie niesprzecznym z właściwymi przepisami prawa, 

wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 

654). 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25. 

1. Kierownik, a także Dyrektor Medyczny, może wydać okólniki, instrukcje czy procedury dotyczące 

materii tutaj uregulowanej bez potrzeby uczynienia ich załącznikami do regulaminu. Dotyczy to w 

szczególności przyjmowania pacjentów z wypadków (katastrof), przyjęcia pacjenta do szpitala (w 

tym m. in. czynności poprzedzających zabieg operacyjny, kwalifikacji anestezjologicznej pacjenta, 

zgłoszenia zgonu okołooperacyjnego, ogólnych zasady przetaczania krwi, zabezpieczenia krwi do 

zabiegów, odbioru pacjenta z bloku operacyjnego po znieczuleniu ogólnym), przenoszenia pacjenta 

poza szpitalem, opieki nad pacjentem, postępowania na wypadek awarii elektrycznej, awarii 

kanalizacyjnej lub wodociągowej, na wypadek pożaru, w przypadku uruchomienia się alarmu 

włamaniowego lub napadowego (dla pracowników ochrony), reżimu sanitarno-

epidemiologicznego w placówkach podmiotu leczniczego, kontroli zakażeń szpitalnych, 

postępowania z odpadami, bielizną szpitalną, ubraniami roboczymi, sprzętem medycznym, lekami, 

utrzymania czystości, prowadzenia, obiegu i zabezpieczenia dokumentacji medycznej, oddawania 
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przez pacjenta przedmiotów wartościowych do depozytu i postępowania z tymi przedmiotami, 

rozpatrywania skarg pacjentów. 

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ani w aktach, o których mowa w ust. 1, zastosowanie 

mają odpowiednie przepisy prawa. 

3. Kierownik udostępni tekst regulaminu w wewnętrznej sieci informatycznej (intranet), a w razie 

potrzeby również w formie wydruku. 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI DYREKTORA MEDYCZNEGO  

 

1. Do obowiązków Dyrektora Medycznego należą: 

1) nadzór medyczny nad świadczonymi usługami medycznymi, a w szczególności, nadzór 

nad prawidłowością i jakością wykonywanych usług medycznych w jednostkach 

organizacyjnych podmiotu leczniczego i szpitalu; 

2) nadzór nad dokumentacją medyczną i przestrzeganie wymagań formalnoprawnych i 

procedur w tym zakresie; 

3) opracowywanie i aktualizacja procedur medycznych; 

4) nadzór merytoryczny nad wdrażanymi projektami medycznymi; 

5) aktualizacja wymaganych kwalifikacji personelu medycznego; 

6) kontrola przestrzegania procedur medycznych (postępowanie medyczne, dokumentacja 

medyczna, sprzęt medyczny); 

7) nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym w jednostkach organizacyjnych 

podmiotu leczniczego; 

8) nadzór nad prawidłowością informacji medycznych zawartych w ofertach handlowych (w 

tym do NFZ) oraz materiałach reklamowych podmiotu leczniczego; 

9) opracowanie i aktualizacja receptariusza szpitalnego oraz listy leków używanych w 

jednostkach organizacyjnych podmiotu leczniczego; 

10) nadzór nad zużyciem leków na oddziałach Szpitala, jednostkach organizacyjnych 

podmiotu leczniczego oraz kontrola prawidłowości prowadzenia magazynu leków, w tym 

narkotyków; 

11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szpitala, w tym zgodnego z obowiązującymi 

wymogami formalno-prawnymi; 

12) zapewnienie zgodnych ze standardami wysokiej jakości świadczeń usług medycznych; 

13) zabezpieczenie i optymalizacja zasobów ludzkich koniecznych do prawidłowej realizacji 

usług medycznych; 

14) nadzór nad wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną; 

15) wprowadzanie nowych technologii medycznych; 

16) rozwijanie nowych projektów medycznych; 

17) planowanie budżetu i zarządzanie kosztami szpitala; 
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18) nadzór nad realizacją kontraktów z NFZ: negocjacje, realizacja, rozliczanie tych 

kontraktów; 

19) rozpatrywanie bieżących reklamacji pacjentów; 

20) aktualizacja wyceny kosztów procedur medycznych oraz zarządzanie cennikiem; 

21) analiza rynku usług medycznych, w tym monitorowanie konkurencji; 

22) raportowanie działalności Szpitala do Zarządu; 

23) udział w tworzeniu procedur i instrukcji obowiązujących w podmiocie leczniczym. 

24) wyznaczanie w czasie nieobecności zastępcy osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie 

ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów oraz powiadamianie o powyższym Centrum Organizacyjno-

Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant. 

2. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora Medycznego jest Dyrektor Zarządzający.  

3. Podwładnymi Dyrektora Medycznego są: Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka 

Epidemiologiczna, Inspektor Ochrony Radiologicznej, Kierownik Bloku Operacyjnego, 

Koordynator Pracowni Endoskopowej, Ordynator Oddziału Szpitalnego, Koordynator Izby 

Przyjęć, Kierownik Pracowni RTG i TK, Manager IMC, Koordynator ds. rozliczeń z NFZ i 

statystyki medycznej, Koordynator Sekretariatu Działu Medycznego, Kierownik Działu 

Farmacji Szpitalnej, Koordynator ds. DKMS, Kierownik Punktu Pobrań Tkanek i Szpiku 

Kostnego.  
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNOMOCNIKA ZARZĄDU DS. JAKOŚCI 

 

1. Do obowiązków Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości należą: 

1) koordynowanie wdrażania i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w podmiocie 

leczniczym; 

2) koordynowanie wdrażania i utrzymania Programu Standardów Akredytacyjnych w 

podmiocie leczniczym; 

3) koordynowanie opracowywania dokumentacji z zakresu jakości i standardów 

akredytacyjnych (procedury, instrukcje, standardy, formularze); 

4) zarządzanie procesem audytów wewnętrznych w podmiocie leczniczym; 

5) audytowanie Systemu Zarządzania Jakością;  

6) składanie propozycji działań naprawczych / korygujących / zapobiegawczych / 

doskonalących; 

7) monitoring realizacji działań, o których mowa w pkt 6; 

8) opiniowanie dokumentacji Systemów Zarządzania Jakością; 

9) prowadzenie strony intranetowej podmiotu leczniczego dotyczącej Systemu Zarządzania 

Jakością; 

10) przeprowadzanie szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Jakością dla personelu; 

11) ocena skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością; 

12) przygotowywanie i organizowanie przeglądów zarządzania; 

13) wybór i współpraca z firmami zewnętrznymi w ramach przygotowania podmiotu 

leczniczego do wizytacji akredytacyjnej oraz certyfikacji. 

2. Bezpośrednim przełożonym Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości jest Dyrektor Zarządzający.  
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI ORDYNATORA ODDZIAŁU SZPITALNEGO 

 

1. Do obowiązków ordynatora oddziału szpitalnego, należą: 

1) nadzór nad świadczonymi usługami medycznymi we wszystkich oddziałach Szpitala przy 

ul. Wałbrzyskiej 46, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, zwanych łącznie oddziałem 

szpitalnym, a w szczególności, nadzór nad prawidłowością i jakością wykonywanych 

usług medycznych; 

2) organizacja i nadzór pracy na 0ddziale szpitalnym pod względem administracyjnym i 

gospodarczym; 

3) nadzór nad dokumentacją medyczną i przestrzeganie wymagań formalnoprawnych i 

procedur w tym zakresie; 

4) nadzór nad trybem przyjmowania pacjentów na oddział szpitalny, w tym ustalanie 

rozpoznania i kierunku leczenia pacjentów; 

5) informowanie Dyrektora Medycznego o konieczności zwołania konsylium lekarskiego w 

przypadku trudności w ustaleniu i rozpoznaniu powikłań pooperacyjnych lub kwalifikacji 

pacjenta do zabiegu operacyjnego; 

6) zabezpieczenie ciągłości opieki nad pacjentem; 

7) zapewnienie, aby pacjenci przebywający na oddziale szpitalnym byli leczeni zgodnie z 

aktualnym stanem wiedzy medycznej i możliwościami szpitala; 

8) kontrola nad tym, aby pacjent zgłaszający wolę wypisania się ze szpitala wbrew opinii 

lekarskiej został szczegółowo poinformowany o ewentualnych następstwach 

przedwczesnego opuszczenia oddziału;  

9) przekazywanie pacjentom oraz osobom upoważnionym, informacji o stanie zdrowia 

pacjenta; 

10) udział wraz z lekarzem prowadzącym w codziennych obchodach chorych na oddziale; 

11) nadzór nad przechowywaniem i wydawaniem środków odurzających oraz silnie 

działających; 

12) nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem łóżek na oddziale szpitalnym; 

13) kierowanie, do czasu przejęcia obowiązków przez właściwe w tym zakresie służby, 

akcjami ratunkowymi, ewakuacją pacjentów przebywających na oddziale szpitalnym, w 

sytuacjach bezpośrednich zagrożeń klęskami żywiołowymi, pożarami, wybuchami, itp.; 

14) nadzór nad prowadzeniem księgi oddziałowej i receptariusza oraz dbanie o racjonalną 

politykę lekową na oddziale szpitalnym; 
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15) niezwłoczne przekazywanie Dyrektorowi Medycznemu Szpitala informacji o każdym 

przypadku choroby, jeśli zachodzi podejrzenie, iż jest ona wynikiem przestępstwa; 

16) niezwłoczne przekazywanie Dyrektorowi Medycznemu Szpitala informacji o każdym 

przypadku choroby psychicznej lub zakaźnej na oddziale; 

17) wdrażanie i przestrzeganie procedur obowiązujących w podmiocie leczniczym; 

18) dbanie o jakość usług medycznych i zadowolenie pacjentów; 

19) zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów; 

20) realizacja budżetu oddziału; 

21) zabezpieczenie i optymalizacja zasobów ludzkich koniecznych do prawidłowej realizacji 

usług medycznych w zakresie prowadzenia polityki kadrowej przez opiniowanie, ocenę, 

dyscyplinowanie, składanie wniosków w sprawach zatrudnienia i organizacji rozkładu 

czasu pracy; 

22) składanie wniosków o zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla oddziału 

szpitalnego. 

2. Bezpośrednim przełożonym ordynatora oddziału szpitalnego jest Dyrektor Medyczny. 

3.Ordynatorowi oddziału szpitalnego podlegają: lekarze, pielęgniarki. 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI  

PIELĘGNIARKI NACZELNEJ 

 

1. Do obowiązków Pielęgniarki Naczelnej należą: 

1) Zapewnienie ciągłości pracy personelu pielęgniarskiego w Spółce. 

2) Kierowanie pracą zespołu pielęgniarskiego oraz nadzór nad realizacją obowiązujących 

procedur, instrukcji medycznych w podmiocie leczniczym Wałbrzyska w zakresie 

świadczeń pielęgniarskich. 

3) Planowanie rzeczywistego zapotrzebowania personelu poprzez określenie liczby i rodzaju 

pielęgniarskich stanowisk pracy, ustalanie zakresów obowiązków, uprawnień, 

odpowiedzialności i kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach. 

4) Zapewnienie alokacji zasobów kadrowych, odpowiednio do faktycznego zapotrzebowania 

na usługi pielęgniarskie. 

5) Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem pielęgniarskiej dokumentacji medycznej oraz 

statystyki medycznej. 

6) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez 

realizację obowiązujących standardów, procedur, instrukcji medycznych w zakresie usług 

pielęgniarskich. 

7) Dokonywanie systematycznej oceny jakości i dostępności realizowanych świadczeń 

pielęgniarskich oraz przestrzegania standardów i procedur opieki pielęgniarskiej. 

8) Koordynowanie współdziałania personelu pielęgniarskiego z pozostałym personelem 

medycznym. 

9) Udział w przeprowadzaniu oceny okresowej Przełożonych Pielęgniarek oraz oceny 

podległego personelu pielęgniarskiego. 

10) Prowadzenie analizy i formułowanie wniosków dotyczących wykształcenia i doskonalenia 

zawodowego personelu pielęgniarskiego. 

11) Doskonalenie zasad doboru nowej kadry pielęgniarskiej, wymogów kwalifikacyjnych na 

poszczególnych stanowiskach pracy. 

12) Nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowo przyjętych pracowników. 

13) Wnioskowanie o przydział i zakup materiałów, narzędzi oraz innych środków niezbędnych 

do wykonywania procedur medycznych. 
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14) Uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez Dyrektora Medycznego oraz w 

zebraniach Zarządu. 

15) Nadzór nad wdrażaniem i realizacją procedur, standardów oraz wymogów prawnych wśród 

personelu pielęgniarskiego. 

16) Współpraca z autoryzowanymi serwisantami sprzętu medycznego i innymi kontrahentami. 

17) Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji zadań. 

18) Przestrzeganie ustalonych wymogów ubioru służbowego.  

2. Bezpośrednim przełożonym Pielęgniarki Naczelnej jest Dyrektor Medyczny.  

3. Pielęgniarce Naczelnej podlegają merytorycznie pielęgniarki i położne podmiotu leczniczego 

oraz organizacyjnie pielęgniarki i położne CMD Wałbrzyska. 
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Załącznik nr 6 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

  

ZAKRES CZYNNOŚCI KIEROWNIKA PRZYCHODNI 

 

1. Do obowiązków kierownika przychodni, zwanego także „Kierownikiem Centrum 

Medycznego”, należą: 

1) nadzór nad świadczonymi usługami medycznymi, a w szczególności, nadzór nad 

prawidłowością i jakością wykonywanych usług medycznych; 

2) nadzór nad dokumentacją medyczną i przestrzeganie wymagań formalnoprawnych i 

procedur w tym zakresie; 

3) monitorowanie zapotrzebowania na poszczególne rodzaje konsultacji i ich wykorzystania; 

4) wdrażanie i przestrzeganie procedur obowiązujących w przychodni; 

5) nadzór nad sprzętem medycznym i diagnostycznym przychodni; 

6) analiza potrzeb w zakresie rozwoju bazy sprzętu medycznego przychodni; 

7) realizacja projektów medycznych i akcji profilaktycznych prowadzonych w przychodni; 

8) zabezpieczenie i optymalizacja zasobów ludzkich koniecznych do prawidłowej realizacji 

usług medycznych; 

9) rekrutacja personelu, w tym lekarzy; 

10) wdrażanie nowo zatrudnionych pracowników; 

11) ocena pracy personelu; 

12) realizacja szkoleń dla personelu; 

13) dbanie o jakość usług medycznych i zadowolenie pacjentów; 

14) zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów; 

15) rozpatrywanie bieżących skarg dotyczących przychodni; 

16) planowanie i realizacja budżetu przychodni; 

17) osiąganie wyznaczonych wskaźników ze szczególnym uwzględnieniem kosztów 

medycznych; 

18) ustalanie grafików pracy lekarzy; 

19) składanie wniosków o zakup sprzętu medycznego i niemedycznego. 

2. Bezpośrednim przełożonym kierownika przychodni jest Dyrektor Zarządzający.  
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3. Kierownikowi przychodni podlegają: lekarze, Przełożona Pielęgniarek/Pielęgniarki 

Koordynujące, 

Kierownik ds. Bezpośredniej Obsługi Pacjenta. 
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Załącznik nr 7 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

  

ZAKRES CZYNNOŚCI KIEROWNIKA BLOKU OPERACYJNEGO 

 

1. Do obowiązków kierownika bloku operacyjnego należą: 

1) nadzór nad świadczonymi usługami medycznymi, a w szczególności, nadzór nad 

prawidłowością i jakością wykonywanych usług medycznych; 

2) organizacja i nadzór pracy na bloku operacyjnym pod względem administracyjnym i 

gospodarczym; 

3) nadzór nad dokumentacją medyczną i przestrzeganie wymagań formalnoprawnych i 

procedur w tym zakresie; 

4) obowiązek konsultacji z konsultantami podmiotu leczniczego ds. ortopedii, chirurgii, 

chirurgii onkologicznej, ordynatorem danego oddziału, w przypadku trudności w ustaleniu 

kwalifikacji pacjenta do zabiegu operacyjnego, powikłań, wystąpienia nieprzewidzianych 

zdarzeń; 

5) informowanie Dyrektora Medycznego o konieczności zwołania konsylium lekarskiego w 

przypadku trudności w ostatecznym ustaleniu kwalifikacji pacjenta do zabiegu 

operacyjnego, powikłań, wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń; 

6) zapewnienie, aby pacjenci przebywający na bloku operacyjnym byli leczeni zgodnie z 

aktualnym stanem wiedzy medycznej i możliwościami szpitala; 

7) udział w codziennych obchodach pacjentów zabiegowych przebywających na oddziale 

zabiegowo-diagnostycznym; 

8) nadzór nad grafikiem zabiegów operacyjnych; 

9) nadzór nad racjonalną polityką zamawiania i zużycia materiałów operacyjnych, leków, 

środków opatrunkowych itp.; 

10) nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń bloku operacyjnego; 

11) nadzór nad prawidłową realizacją procedur medycznych związanych z wykonywaniem 

kontraktów z NFZ, w szczególności nadzorowanie prowadzenia tzw. kolejki oczekujących 

oraz dokumentacji; 

12) wdrażanie i przestrzeganie procedur obowiązujących w podmiocie leczniczym; 

13) dbanie o jakość usług medycznych i zadowolenie pacjentów; 

14) zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów; 

15) realizacja budżetu bloku operacyjnego; 
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16) zabezpieczenie i optymalizacja zasobów ludzkich koniecznych do prawidłowej realizacji 

usług medycznych w zakresie prowadzenia polityki kadrowej przez opiniowanie, ocenę, 

dyscyplinowanie, wnioskowanie w sprawach zatrudnienia i organizację rozkładu czasu 

pracy; 

17) występowanie o zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla bloku operacyjnego; 

18) kontrola obowiązujących marż i monitorowanie rentowności zabiegów. 

2. Bezpośrednim przełożonym kierownika bloku operacyjnego jest Dyrektor Medyczny.  

3. Kierownikowi bloku operacyjnego podlegają lekarze, pielęgniarki, sterylizatorki oraz pracownicy 

administracyjni współpracujący na bloku operacyjnym.  
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Załącznik nr 8 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI EPIDEMIOLOGICZNEJ 

 

1. Do obowiązków pielęgniarki epidemiologicznej należą: 

1) współtworzenie i wdrażanie programów z zakresu profilaktyki i zwalczania zakażeń; 

2) koordynowanie realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych; 

3) monitorowanie, ocena i analiza stanu sanitarno-epidemiologicznego podmiotu leczniczego; 

4) rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych i w jednostkach organizacyjnych 

podmiotu leczniczego; 

5) dbanie o jakość opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń; 

6) monitoring telefoniczny pacjentów hospitalizowanych; 

7) określanie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu; 

8) współpraca z działem logistyki w zakresie oceny jakości i skuteczności środków 

dezynfekcyjnych oraz materiałów jednorazowego użytku; 

9) nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi; 

10) współpraca z laboratorium – monitoring posiewów; 

11) inicjowanie działań zmierzających do likwidacji ogniska zakażenia oraz usunięcia jego 

przyczyn; 

12) prowadzenie rejestracji pacjentów z zakażeniem szpitalnym i planowanie działań 

zmierzających do zminimalizowania takich zakażeń; 

13) organizowanie systematycznych szkoleń personelu (medyczny, niemedyczny) w zakresie 

profilaktyki zwalczania zakażeń szpitalnych; 

14) współpraca z Przewodniczącą Zespołu ds. Zakażeń; 

15) współuczestniczenie w przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego.  

2. Bezpośrednim przełożonym pielęgniarki epidemiologicznej jest Dyrektor Medyczny.  
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Załącznik nr 9 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

  

ZAKRES CZYNNOŚCI DYREKTORA DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 

 

1. Do obowiązków Dyrektora Działu Obsługi Klienta, zwanego dalej DOK, należą: 

1) nadzór nad prawidłowością i efektywnością pracy Call Center,  

2) dbanie o jakość obsługi telefonicznej pacjentów; 

3) dbanie o prowadzenie szkoleń personelu i identyfikowanie potrzeb takich szkoleń; 

4) nadzór nad prawidłową pracą Działu Administracji Kontraktami; 

5) nadzór nad terminowością i jakością wprowadzania zmian na listach pacjentów 

abonamentowych; 

6) nadzór nad terminowością i jakością wprowadzania nowych kontaktów do systemu 

komputerowego (prawidłowa konfiguracja: zakresy, dane finansowe, członkowie); 

7) nadzór nad terminowym i prawidłowym fakturowaniem firm abonamentowych; 

8) nadzór nad terminowym i prawidłowym fakturowaniem i rozliczeniem klientów za 

wykorzystanie z usług; 

9) nadzór nad windykacją należności; 

10) nadzór nad terminowym i prawidłowym rozliczaniem podwykonawców świadczących usługi 

dla pacjentów abonamentowych na terenie Warszawy; 

11) monitorowanie niezgodności i nieprawidłowości w zakresie pkt 10; 

12) nadzór nad terminową ewidencją i rozpatrzeniem skarg i uwag pacjentów i klientów: 

13) sprawozdawczość dotycząca skarg, ich kosztów i skali; 

14) nadzór nad prawidłowym nadawaniem uprawnień do systemów komputerowych w podmiocie 

leczniczym; 

15) wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w podmiocie leczniczym. 

16) doskonalenie obsługi klienta; 

17) tworzenie systemów motywacyjnych we współpracy z Działem Personalnym; 

18) wprowadzenie zmian do cennika, po uprzedniej autoryzacji przez Dyrektora Medycznego i 

Zarząd- przekazywanie informacji o zmianach wszystkim działom zajmujących się obsługą 

pacjenta; 

19) wykonywanie statystyk z przychodni na zlecenie Zarządu oraz Działu Controlingu; 

20) tworzenie i uaktualnianie procedur oraz instrukcji przy współpracy z Działem Jakości. 
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2. Dyrektor DOK bezpośrednio podlega Zarządowi.  

3. Dyrektorowi DOK podlegają: personel Działu Obsługi Klienta, Call Center, Kierownik ds. 

Zarządzania Projektami, Koordynator ds. Obsługi Klienta i Reklamacji. 
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Załącznik nr 10 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI  

KOORDYNATORA IZBY PRZYJĘĆ 

1. Do obowiązków Koordynatora Izby Przyjęć należą: 

1) koordynowanie działalności Izby Przyjęć i nadzór nad tą działalnością, 

2) zapewnienie ciągłości pracy w Izbie Przyjęć w trybie 24-godzinnym, 

3) konsultowanie Pacjentów abonamentowych i FFS, 

4) kontrola dokumentacji medycznej zgodnie ze standardami wynikającymi z przepisów 

prawa, w tym zapewnienie czytelnego prowadzenia historii choroby z właściwym 

odnotowaniem daty wizyty, uzupełnienia informacji z wywiadu, badania fizykalnego, 

rozpoznania, zalecenia; 

5) nadzór nad prawidłowością i jakością usług medycznych, 

6) planowanie cyklicznych szkoleń dla personelu medycznego i niemedycznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

7) nadzór nad używaniem i utrzymaniem obowiązkowego zestawu reanimacyjnego, 

8) zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, 

9) kontrola i uaktualnianie receptariusza Izby Przyjęć. 

2. Bezpośrednim przełożonym Koordynatora Izby Przyjęć jest Dyrektor Medyczny. 

3. Podwładnymi Koordynatora Izby Przyjęć są: lekarze i zespół pielęgniarski w Izbie Przyjęć. 
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Załącznik nr 11 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI  

KOORDYNATORA ZESPOŁU ANESTEZJOLOGÓW 

 

1. Do obowiązków Koordynatora Zespołu Anestezjologów należą: 

1) konsultacje i kwalifikacje do zabiegów operacyjnych pacjentów abonamentowych i FFS, 

2) prowadzenie znieczulenia pacjentów do zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz w Pracowni 

Endoskopowej, 

3) stałe monitorowanie pacjenta podczas znieczulenia ogólnego, 

4) wybudzanie i dokonywanie oceny stanu zdrowia pacjenta po zabiegu operacyjnym, 

5) przekazywanie lekarzowi dyżurnemu na oddziale informacji o stanie zdrowia pacjentów 

planowanych do zabiegu i po operacji, 

6) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie ze standardami wynikającymi z 

rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz wymogami akredytacji, 

7) prowadzenie Okołooperacyjnej Karty Kontroli pacjenta operowanego, 

8) prowadzenie karty przeciwbólowej pacjenta operowanego, 

9) kontrola sprzętu i leków na Bloku Operacyjnym, 

10) udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej na terenie przedsiębiorstwa podmiotu 

leczniczego w stanach zagrożenia życia pacjenta, 

11) okresowa kontrola (raz na kwartał) sprzętu do resuscytacji na terenie wszystkich placówek 

podmiotu leczniczego oraz zawartości wózków reanimacyjnych i tac 

przeciwwstrząsowych, 

12) opracowanie zaleceń pokontrolnych, 

13) zabezpieczenie i optymalizacja zasobów ludzkich koniecznych do prawidłowej realizacji 

usług medycznych, 

14) proponowanie wprowadzenia nowych zabiegów operacyjnych oraz metod leczenia. 

2. Bezpośrednim przełożonym Koordynatora Zespołu Anestezjologów jest Kierownik Bloku 

Operacyjnego. 
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Załącznik nr 12 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI  

INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 

 

1. Do obowiązków Inspektora Ochrony Radiologicznej należą: 

1) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji pracy z aparatami rentgenowskimi oraz nad 

prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej, 

2) nadzór nad działaniem sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy 

ze źródłami promieniowania jonizującego, 

3) nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych testów wewnętrznej kontroli 

parametrów aparatury rentgenowskiej, 

4) nadzór nad sprawnym działaniem aparatury dozymetrycznej oraz aparatury do wykonywania 

testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej, 

5) zapewnienie, iż spełnione są warunki dopuszczające pracowników do zatrudnienia na danym 

stanowisku pracy, w tym dotyczące szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie 

ochrony radiologicznej, 

6) dokonywanie, na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów 

dozymetrycznych w środowisku, pracy wstępnej oceny narażenia pracowników, 

7) informowanie pracowników o otrzymanych przez nich dawkach promieniowania jonizującego, 

8) każdorazowe wyjaśnianie przyczyn wzrostu dawki indywidualnej ponad jej dotychczasowy 

poziom, w szczególności wyjaśnianie przyczyn przekroczenia limitów dawek i podejmowanie 

środków zaradczych oraz przekazywanie tych informacji Dyrektorowi Medycznemu, 

9) współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program ochrony 

radiologicznej i służbami przeciwpożarowymi w zakresie ochrony przed promieniowaniem 

jonizującym, 

10)  nadzór nad postępowaniem wynikającym z wewnętrznego planu postępowania awaryjnego, 

jeżeli na terenie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zaistnieje zdarzenie radiacyjne. 

11)  nadzór nad dokumentacją, o której mowa w przepisach regulujących szczegółowe warunki 

bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego, 

12)  ustalanie wyposażenia jednostek organizacyjnych podmiotu leczniczego w środki ochrony 

indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służącego do 

ochrony pracowników oraz pacjentów przed promieniowaniem jonizującym, 
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13)  występowanie do Dyrektora Medycznego z wnioskiem o zmianę warunków pracy 

pracowników, w szczególności w sytuacji, gdy wyniki pomiarów dawek indywidualnych 

uzasadniają taki wniosek, 

14)  przedstawianie Dyrektorowi Medycznemu opinii, w ramach badania i sprawdzania środków 

ochronnych i przyrządów pomiarowych, na temat skuteczności stosowanych środków i technik 

ochrony przed promieniowaniem jonizującym, 

15)  sprawdzanie kwalifikacji pracowników w zakresie ochrony radiologicznej, 

16) występowanie do Dyrektora Medycznego z wnioskami o wprowadzenie zmian w instrukcjach 

i innych wewnętrznych regulacjach dotyczących pracy. 

2. Bezpośrednim przełożonym Inspektora Ochrony Radiologicznej jest Dyrektor Medyczny.  
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Załącznik nr 13 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medycznego Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEŁOŻONYCH PIELĘGNIAREK BLOKU OPERACYJNEGO, 

ODDZIAŁU SZPITALNEGO, CENTRUM MEDYCZNEGO A TAKŻE PIELĘGNIAREK 

KOORDYNUJĄCYCH 

 

1. Do obowiązków Przełożonej Pielęgniarek, odpowiednio: , Bloku Operacyjnego, Oddziału 

Szpitalnego i Pobytu Dziennego oraz Centrum Medycznego, a także do obowiązków Pielęgniarki 

Koordynującej Izby Przyjęć, Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Szpitalnego i Pobytu 

Dziennego, Pielęgniarki Koordynującej Pracowni RTG, MMG i TK oraz Pielęgniarki 

Koordynującej Centrum Medycznego należą: 

1) koordynowanie i organizowanie pracy podległego personelu i nadzór nad właściwym 

przygotowaniem stanowiska pracy, 

2) nadzór nad dezynfekcją, myciem i sterylizacją narzędzi, 

3) przygotowywanie i koordynowanie przygotowania aparatury, instrumentarium i narzędzi 

do zabiegów, bielizny operacyjnej i materiałów dodatkowych potrzebnych do zabiegów 

operacyjnych, 

4) kontrola jakości wykonywania zadań przez podległy personel, 

5) zapobieganie zakażeniom szpitalnym poprzez monitorowanie jałowości sprzętu i 

materiałów używanych do zabiegów operacyjnych, 

6) dokumentowanie działań położnych i pielęgniarek związanych z wykonywaniem zabiegów, 

7) koordynacja współpracy podległego personelu z innymi komórkami organizacyjnymi 

podmiotu leczniczego; 

8) zapewnianie prawidłowego przepływu informacji od przełożonych zobowiązanej 

pielęgniarki do podległego jej personelu i w przeciwnym kierunku, zapewnienie ciągłości 

pracy podległego personelu, 

9) planowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych podległego personelu, 

10) wdrażanie działań naprawczych po Akredytacji i Certyfikacji, 

11) dbałość o wysoki standard usług wykonywanych w podmiocie leczniczym, 

12) nadzór nad zaopatrzeniem w niezbędny sprzęt, leki i materiały jednorazowego użytku, 

13) prowadzenie rozchodów magazynowych na bieżąco,  

14) zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu znajdującego się na oddziale/bloku/pracowni zgodnie 

z obowiązującymi procedurami podmiotu leczniczego. 
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2. Ponadto do obowiązków Pielęgniarki Koordynującej Pracowni CT, MM i RTG należy kontrola 

ważności leków i zestawu „R”.  

3. Bezpośrednim przełożonym Pielęgniarki Koordynującej Izby Przyjęć jest Koordynator Izby 

Przyjęć.  

4. Bezpośrednim przełożonym Pielęgniarki Koordynującej Pracowni RTG i TK jest Kierownik 

Pracowni RTG i TK jest Naczelna Pielęgniarka 

5. Bezpośrednim przełożonym Przełożonej Pielęgniarek Oddziału Szpitalnego jest Ordynator 

Oddziału Szpitalnego.  

6. Bezpośrednim przełożonym Przełożonej Pielęgniarek Bloku Operacyjnego jest Kierownik Bloku 

Operacyjnego.  

7. Bezpośrednim przełożonym Pielęgniarki Koordynującej Oddziału Szpitalnego i Pobytu 

Dziennego jest Przełożona Pielęgniarek Oddziału Szpitalnego i Pobytu Dziennego. 

Bezpośrednim Przełożonym Przełożonej Pielęgniarek Centrum Medycznego jest Kierownik. 

8. Bezpośrednim Przełożonym Pielęgniarki Koordynującej w Centrum Medycznym jest Przełożona 

Pielęgniarek Centrum Medycznego. 
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Załącznik nr 14 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI  

KIEROWNIKA PRACOWNI RTG, MMG i TK 

 

1. Do obowiązków Kierownika Pracowni RTG, MMG i TK należą: 

1) koordynacja pracy zespołu Pracowni RTG, MMG i TK, zwanej dalej Pracownią, 

2) nadzór nad obsługą pacjenta w zakresie poprawności zapisów badań, terminowości 

wykonywania badań, prowadzenia dokumentacji w pracowni itp., 

3) koordynowanie współpracy diagnostyki z innymi komórkami organizacyjnymi podmiotu 

leczniczego w tym w szpitalu, m.in. z Działem Obsługi Pacjenta, działem pielęgniarskim, 

działem dokumentacji medycznej, Call Center, 

4) składanie zamówień na materiały medyczne i biurowe dla Pracowni, 

5) zgłaszanie awarii, 

6) nadzór nad wykonywaniem kontroli jakości w Pracowni, 

7) kontrola miejsca pracy, wykonywanie codziennych testów na aparatach zgodnych z 

zaleceniami producenta – kalibracja, 

8) prowadzenie, wymaganej przepisami prawa i procedurami podmiotu leczniczego, 

dokumentacji, dokonywanie opisu badań, czuwanie nad właściwym obiegiem dokumentów, 

archiwizacja zdjęć RTG, przygotowywanie ich do odbioru przez pacjentów, 

9) dbałość o powierzony sprzęt i bieżąca konserwacja sprzętu, prowadzenie kart kontroli i 

zgłaszanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu; 

10) przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki, 

11) zabezpieczenie i optymalizacja zasobów ludzkich koniecznych do prawidłowej realizacji 

usług medycznych: 

a) rekrutacja personelu, 

b) wdrażanie nowo zatrudnionych pracowników, 

c) ocena pracy podległego personelu, 

d) realizacja planowanych szkoleń dla personelu,  

12) zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów. 

b) Bezpośrednim przełożonym Kierownika Pracowni RTG, MMG i TK jest Dyrektor Medyczny. 
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Załącznik nr 15 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI  

LEKARZA HEMATOLOGA – TRANSPLANTOLOGA 

 

1. Do obowiązków lekarza hematologa-transplantologa należy: 

1) badanie przedmiotowe i podmiotowe Dawców; 

2) konsultacje dawców przed oddaniem komórek krwiotwórczych i limfocytów z krwi 

obwodowej oraz szpiku; 

3) kwalifikacja do pobrania komórek krwiotwórczych i limfocytów z krwi obwodowej oraz 

szpiku; 

4) pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej; 

5) pobieranie komórek krwiotwórczych ze szpiku; 

6) pobieranie limfocytów z krwi obwodowej; 

7) monitorowanie dawców po oddaniu komórek krwiotwórczych i limfocytów z krwi 

obwodowej oraz szpiku zgodnie z SOP 

 

2. Lekarz hematolog-transplantolog podlega bezpośrednio Dyrektorowi Medycznemu  
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Załącznik nr 16 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI  

KIEROWNIKA PUNKTU POBRAŃ TKANEK I SZPIKU KOSTNEGO 

 

1. Do obowiązków lekarza hematologa-transplantologa należy: 

1) planowanie i potwierdzanie procedur związanych z pobraniem komórek krwiotwórczych z krwi 

obwodowej i ze szpiku oraz limfocytów zgłaszanych przez DKMS i przekazywanie tych 

informacji koordynatorowi ds. procedur transplantacyjnych w CMDH; 

2) kontakt z DKMS w zakresie procedur związanych z pobraniem komórek krwiotwórczych z krwi 

obwodowej i ze szpiku oraz limfocytów.  

3) kontakt z Bankiem Tkanek i Komórek PBKM w zakresie procedur związanych z pobraniem 

komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i ze szpiku oraz limfocytów. 

4) prowadzenie rejestru istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych związanych z pobraniem, 

przetwarzaniem i przeszczepianiem komórek oraz stosowaniem wyrobów medycznych i 

materiałów mających bezpośrednio kontakt z komórkami i tkankami; 

5) informowanie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek o takich zdarzeniach i 

reakcjach oraz czynnościach podjętych dla ich wyjaśnienia i zapobiegania; 

6) kontrola merytoryczna nad procedurami SOP dla PPTiSZ; 

7) aktualizacja procedurami SOP dla PPTiSZ; 

8) Wydawanie legitymacji „dawcy przeszczepu” oraz wystawianie wniosku o tytuł „zasłużonego 

dawcy przeszczepu” do MZ poprzez Poltransplant; 

9) comiesięczna analiza wykonanych procedur związanych z pobraniem komórek krwiotwórczych 

z krwi obwodowej i ze szpiku oraz limfocytów; 

10) ocena kompetencji personelu związanych z pobraniem komórek krwiotwórczych z krwi 

obwodowej i ze szpiku oraz limfocytów; 

11) upoważnienie pielęgniarek do pobierania komórek krwiotwórczych i limfocytów z krwi 

obwodowej metodą aferezy; 

12) udział w szkoleniach z zakresu pobrania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i ze 

szpiku oraz limfocytów; 

13) wyznaczenie swojego zastępcy na czas nieobecności;  

 

3. Lekarz hematolog-transplantolog podlega bezpośrednio Dyrektorowi Medycznemu. 
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Załącznik nr 17 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI  

KOORDYNATORA DS. DKMS  

 

1. Do obowiązków Koordynatora ds. DKMS należy: 

1) nadzór nad dokumentacją medyczną dawcy od chwili zgłoszenia do pobrania, do momentu 

przyjęcia do Szpitala CMD,  

2) odpowiedzialność za korespondencję z koordynatorami DKMS oraz lekarzem 

transplantologiem CMD; 

3) kontakt z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant – 

odpowiedzialność za przygotowanie wniosków o wywóz materiału przeszczepowego poza 

granicę Polski; 

4) współpraca z PBKM – odpowiedzialność za przekazanie zgód na wywóz materiału 

przeszczepowego, dokumentów dotyczących zamówień z TC na liczbę pobranych 

komórek oraz danych kurierów; 

5) wysyłanie do DKMS podsumowań badań pobranych w dniu kolekcji; 

6) przygotowywanie listy terminów badań wstępnych oraz pobrań komórek macierzystych 

oraz limfocytów i przekazanie jej do osób zainteresowanych; 

7) przygotowywanie historii dawcy, przygotowywanie zestawu badań dla dawcy 

poświadczonych za zgodność z oryginałem, nadzór nad dokumentacją archiwalną; 

 

2. Lekarz hematolog- transplantolog podlega bezpośrednio Dyrektorowi Medycznemu. 
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Załącznik nr 18 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI  

KIEROWNIKA DZIAŁU FARMACJI  

 

3. Do obowiązków Kierownika Działu Farmacji należą: 

8) wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych,  

9) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, 

10) organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne, 

11) nadzór nad lekami odurzającymi i psychotropowymi, 

12) udział w racjonalizacji farmakoterapii, 

13) współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami 

medycznymi w szpitalu, 

14) udział w tworzeniu procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów 

medycznych na oddziały oraz dla pacjenta, 

15) udział w spotkaniach Ordynatorów szpitala. 

2. Bezpośrednim przełożonym Kierownika Działu Farmacji jest Dyrektor Medyczny. 
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Załącznik nr 19 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

LISTA PRZECIWWSKAZAŃ DO PRZYJĘCIA PACJENTA DO SZPITALA 

 

1. Do szpitala nie przyjmujemy pacjentów z chorobami następujących układów: 

1) układu nerwowego: 

a) z urazami głowy z utratą przytomności bądź dużymi obrażeniami zewnętrznymi 

głowy - rany, złamania, oparzenia lub z objawami neurologicznymi mogącymi 

świadczyć o groźnych następstwach urazu, zwłaszcza kiedy brak wiarygodnych 

danych co do utraty przytomności (w przypadkach granicznych, np. chorych po 

wykonaniu CT lub MRI mózgu i konsultacji neurochirurga); 

b) ze świeżym udarem mózgowym (nieprzytomnych) powikłanym zaburzeniami rytmu 

serca, niewydolnością krążenia i niewydolnością oddechową (w przypadkach 

granicznych, np. chorych z udarem mózgu stabilnych krążeniowo i oddechowo po 

konsultacji neurologa); 

c) z patologią neurologiczną wymagającą intensywnego nadzoru lub leczenia 

specjalistycznego, np. miastemia, choroba Wilsona, padaczka; 

2) narządu ruchu: 

− z urazami narządu ruchu wymagającymi operacji w trybie nagłym; 

3) układu krążenia: 

a) z bólami w klatce piersiowej – podejrzenie ostrego zespołu wieńcowego lub zawału 

serca. W przypadkach granicznych lub wątpliwych co do przyjęcia chorych 

stabilnych krążeniowo i oddechowo – przyjęcie jedynie po porozumieniu z 

Ordynatorem Oddziału Szpitala; 

b) z nawracającymi bólami zamostkowymi, nawracającymi bólami wysiłkowymi i 

spoczynkowymi, zwłaszcza trwającymi > ok. 20 minut ze zlewnymi potami, 

dusznością, zaburzeniami świadomości i innymi objawami sugerującymi świeży 

zawał serca; 

c)  z rozpoznanym świeżym zawałem serca do 24 godzin od początku bólu, a także 

powikłanym (ogólnie w ciężkim stanie, z nawracającymi bólami zamostkowymi, 

dusznością, zaburzeniami świadomości); 

d) chorych we wstrząsie kardiogennym, z ciśnieniem krwi tętniczej < 80/50 mmHg, z 

zaburzeniami świadomości; 

e) z dusznością spoczynkową lub bólem zamostkowym, nieustępującym po 

nitroglicerynie podanej podjęzykowo, lub zaburzeniami świadomości. W 
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przypadkach granicznych lub wątpliwych u chorych stabilnych krążeniowo i 

oddechowo decyduje o przyjęciu Ordynator Oddziału Szpitalnego; 

f) w fazie złośliwej nadciśnienia tętniczego, z towarzyszącymi objawami 

neurologicznymi, zaburzeniami świadomości lub objawami udaru mózgowego. W 

przypadkach wątpliwych co do przyjęcia chorych stabilnych krążeniowo i 

oddechowo, o przyjęciu decyduje Ordynator Oddziału Szpitalnego; 

g) chorych z podejrzeniem tętniaka aorty, w ciężkim stanie, z bólem w klatce 

piersiowej lub jamie brzusznej ( podejrzenie rozwarstwienia tętniaka), spadkiem 

ciśnienia tętniczego, zaburzeniami świadomości, koniecznością ewentualnego 

zabiegu operacyjnego w trybie pilnym. W przypadku chorego w stanie ogólnym 

stabilnym, bez dolegliwości, chory może być przyjęty w celu wykonania 

niezbędnych badań diagnostycznych i ustalenia dalszego postępowania. W 

przypadkach wątpliwych o przyjęci do Oddziału Szpitalnego decyduje Ordynator 

Oddziału; 

h) z zaburzeniami rytmu serca o charakterze częstoskurczu lub bradykardii poniżej 

 40/min. (bloki serca), jeżeli są one związane z zaburzeniami świadomości lub spadkami 

ciśnienia tętniczego poniżej 80/50mmHg. W przypadkach granicznych lub wątpliwych o 

przyjęciu chorego stabilnego krążeniowo i oddechowo, decyduje Ordynator Oddziału 

Szpitalnego; 

4) układu oddechowego 

Chorych w stanie astmatycznym nieodpowiadający na leczenie lekami 

przeciwastmatycznymi, kiedy istnieje prawdopodobieństwo konieczności leczenia 

respiratorem. Chorych z zaawansowaną niewydolnością oddechową w przebiegu 

przewlekłych chorób układu oddechowego oraz chorych z ciężkimi postaciami zapalenia 

płuc. W przypadkach wątpliwych o przyjęciu chorego do oddziału decyduje Ordynator 

Oddziału Szpitalnego 

5) układu pokarmowego: 

a) chorych z bólami brzucha, w ciężkim stanie, wstrząsie, zaburzeniami świadomości 

wymagających wykonania zabiegu operacyjnego w trybie pilnym; 

b) Chorych wymagających żywienia dojelitowego i pozajelitowego poprzez centralną linię 

żylną, sondę żołądkową, sondę jelitową, gastrostomię lub jejunostomię odżywczą; 

c) z krwotokiem z przewodu pokarmowego; 

d) z ostrym zapaleniem trzustki; 

e) niedrożnością przewodu pokarmowego; 

6) układu moczowego: 

chorych z niewydolnością nerek wymagających hemodializ (stężenie kreatyniny > 

4mg/dl); 

7) z chorobami metaboliczno-układowymi z zaburzeniami świadomości:  

a) chorych w śpiączce cukrzycowej, lub z niewydolnością nerek; 

b) z zaburzeniami krzepnięcia – „koagulopatiami”- ciężkimi krwawieniami 

uogólnionymi; 

c) z zaburzeniami hormonalnymi – przełomami hormonalnymi: ciężką 

nadczynnością/niedoczynnością tarczycy, nadnerczy; 

W przypadkach wątpliwych lub granicznych o przyjęciu chorego decyduje 

Ordynator Oddziału Szpitalnego;  
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8) chorych terminalnie:  

a) z zaawansowanym procesem nowotworowym, uogólnionymi przerzutami; 

b) zaawansowaną miażdżyca uogólnioną (chorych niesprawni w zakresie 

samoobsługi); 

9) z ciężkim zakażeniem ogólnoustrojowym: 

a) ostrą chorobą zakaźną lub pasożytniczą; 

b) stanem septycznym; 

c) bakteryjnym /infekcyjnym zapaleniem wsierdzia; 

10) z zaburzeniami psychicznymi: psychozy, depresja, schizofrenia. 

2. W przypadkach wątpliwych/’granicznych’, Lekarz dyżurny powinien przed przyjęciem 

chorego do oddziału skonsultować się z: 

− Ordynatorem Oddziału Szpitala, 

− Dyrektorem Medycznym. 

UWAGA! Każdy chory ‘graniczny’ wymaga specjalistycznej konsultacji wstępnej oraz 

dodatkowego indywidualnego nadzoru pielęgniarskiego. 
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Załącznik nr 20 

do Regulaminu Organizacyjnego  

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 

 Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej 

 

Sposób udostępnienia       cena brutto z VAT 23% 

duplikat badania RTG, CT lub MMG     1,74 zł za płytę CD 

dokumentacja zdjęciowa badania CT    24,60 zł za kliszę  

dokumentacja zdjęciowa badania RTG                                         24,60 zł za kliszę 

dokumentacja zdjęciowa badanie MMG                                       36,90zł za 4 zdjęcia 

  

Opłata za przechowywanie zwłok  

cena brutto z VAT 23% 

Opłata za przechowywanie zwłok  

za okres dłuższy niż 72 godzin od śmierci pacjenta*   32,00zł za dobę 

*Do 72 godzin od śmierci pacjenta koszt przechowywania zwłok ponosi podmiot leczniczy.  
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