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ZATWIERDZAM: 

 
 

1. ……………………………. 

 

2. ……………………………. 

 

3. ……………………………. 

 

4. ……………………………. 

 

5. ……………………………. 
 

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 20/2011 

Dyrektora Hospicjum Św. Kamila 

w Gorzowie Wlkp. 

z dnia 14 listopada  2011 r.  

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

PODMIOTU LECZNICZEGO STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. 

KAMILA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

 

I.  Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 1. Firmą podmiotu, dla którego obowiązuje niniejszy regulamin jest 

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.  

 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 prowadzi przedsiębiorstwo o nazwie: 

Hospicjum Św. Kamila, zwane dalej Hospicjum. 

 

3. Siedzibą Hospicjum jest miasto Gorzów Wielkopolski, a terenem działania 

jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

4. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1,  

§ 11 ust. 4, § 12 ust. 3 i § 14 ust. 2 pkt 6 – obiekt Hospicjum usytuowany w 

Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Stilonowej 21. 

 

§ 2. 1. Niniejszy regulamin określa: 

1) cele i zadania Hospicjum; 

2) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń 

zdrowotnych; 

3) strukturę organizacyjną Hospicjum;  

4) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,  
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5) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem 

właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach 

organizacyjnych Hospicjum; 

6) organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, 

wchodzących w skład Hospicjum oraz warunki współdziałania tych 

komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania 

Hospicjum pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, 

rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym; 

7) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność 

leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, 

pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu 

udzielania świadczeń zdrowotnych; 

8)  wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w 

sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

9) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadkach 

pobierania opłat w ramach odpłatnej formy działalności pożytku 

publicznego; 

10) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż  

     finansowane ze środków publicznych; 

     11) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi  

          Hospicjum; 

     12) obowiązki Hospicjum w razie śmierci pacjenta. 

 

2. Regulamin niniejszy określa także zasady kierowania Hospicjum, zakres 

kompetencji i odpowiedzialności dyrektora i kierowników działów, zasady 

sprawowania kontroli wewnętrznej oraz sprawy dotyczące sposobu i warunków 

udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie. 

 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o ustawie, należy przez to 

rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 

112, poz. 654). 

 

4. Przy opracowywaniu niniejszego Regulaminu uwzględniono postanowienia 

Statutu Stowarzyszenia św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

II.  Podstawy prawne 

§ 3. Hospicjum Św. Kamila działa na podstawie obowiązujących aktów 

prawnych, w tym w szczególności: 

1) ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 654); 
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2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. 

U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej 

ustawy; 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z 

późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417); 

5) Statut Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

 

III.  Cele działania Hospicjum  

§ 4. 1. Celem działania Hospicjum jest niesienie wielorakiej pomocy 

pacjentom chorym głównie na choroby nowotworowe oraz otaczanie opieką ich 

rodzin, przez co rozumie się poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. 

Pomoc ta obejmuje zwalczanie trudnego do opanowania bólu i innych objawów 

somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz 

wspomaganie rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie 

osierocenia.  

2. Innym celem działania Hospicjum jest poprawa jakości życia i stanu zdrowia 

pacjentów wymagających rehabilitacji ruchowej oraz działań z zakresu 

fizykoterapii i kinezyterapii. 

3. Celem działania Hospicjum jest również roztaczanie opieki – w szczególności 

psychologicznej i pedagogicznej – nad dziećmi osieroconymi, głównie wskutek 

śmierci w Hospicjum któregoś z rodziców. 

4. Cel działania Hospicjum, to też obejmowanie opieką głównie ludzi starych, 

samotnych, często bardzo chorych, którzy wymagają opieki osób trzecich w 

sytuacjach, kiedy rodzina ani nikt inny nie jest w stanie tej opieki zapewnić w 

ciągu dnia. 

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest pomocą: 

1) medyczną; 

2) pielęgnacyjną: 

3) fizjoterapeutyczną; 

4) psychologiczną; 

5) duchową; 

6) socjalną. 
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IV.  Struktura organizacyjna  

§ 5. 1. W strukturze organizacyjnej Hospicjum występują komórki 

organizacyjne, zwane działami, do których należą: 

1) Hospicjum Stacjonarne (HS); 

2) Hospicjum Domowe(HD); 

3) Hospicjum Domowe dla Dzieci (HDD); 

4) Dział Fizjoterapii (DF); 

5) Poradnia Psychologiczna PP); 

6) Dział Pobytu Dziennego (DPD); 

7) Dział Administracyjno-Techniczny (DAT); 

8) Dział Księgowości (DK); 

9) samodzielne stanowiska pracy. 

 

2. Dział Administracyjno-Techniczny wraz z samodzielnymi stanowiskami 

pracy stanowi Pion Administracyjny (PA). 

  

3. Działy wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 są działami medycznymi a działy 

wymienione w ust. 1 pkt 6, 7 i 8 – działami pozamedycznymi. 

 

4. Hospicjum kieruje Dyrektor. 

 

5. Każdym działem kieruje kierownik działu, podlegający bezpośrednio 

Dyrektorowi Hospicjum. 

 

6. Pracownicy działów wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4  pod względem 

medycznym podlegają Kierownikowi do spraw medycznych, który pod 

względem organizacyjnym podlega Dyrektorowi Hospicjum. 

 

7. Graficzną strukturę organizacyjną Hospicjum zawiera Załącznik Nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

8. Wykaz stanowisk z przypisaną im liczbą etatów stanowi Załącznik Nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

V. Zasady kierowania Hospicjum.  

 
§ 6. 1. Całokształtem pracy Hospicjum kieruje Dyrektor przy pomocy 

Kierownika ds. medycznych, Głównego księgowego i kierowników 

poszczególnych działów. 

 

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za organizację pracy oraz zapewnia 

warunki do sprawnego  i  efektywnego funkcjonowania Hospicjum. 
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3. Dyrektor jest pracodawcą wszystkich pracowników zatrudnionych w 

Hospicjum.  

 

4. W czasie  nieobecności Dyrektora z powodu urlopu, choroby lub innych 

przyczyn, Hospicjum kieruje osoba wskazana przez niego w zakresie 

określonym upoważnieniem. 

 

5. Dyrektor odpowiada przed Zarządem Stowarzyszenia św. Kamila w 

Gorzowie Wielkopolskim za należyte wykonywanie powierzonych mu zadań i 

sprawną organizację pracy Hospicjum. 

 

 

§ 7. 1. Dyrektor  odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) kierowanie i organizowanie pracy w Hospicjum oraz zarządzanie 

majątkiem trwałym i ruchomym Hospicjum, a także środkami finansowymi w 

zakresie wskazanym w upoważnieniu Zarządu Stowarzyszenia św. Kamila; 

2) sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonywaniem obowiązków 

przez pracowników Hospicjum w zakresie nie związanym z wiedzą i 

kompetencjami wynikającymi z zawodu lekarza i pielęgniarki; 

3) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny i porządku pracy oraz 

przepisów    ustawy o ochronie danych osobowych; 

4) załatwianie spraw pracowniczych  zgodnie z  Kodeksem pracy; 

5) racjonalne wykorzystanie powierzonych środków oraz poprawę 

warunków pracy Hospicjum; 

6) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Hospicjum; 

7) organizację i koordynowanie współpracy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia i Centrum Zdrowia Publicznego; 

8) wspomaganie działań Zarządu Stowarzyszenia w kwestii pozyskiwania 

środków finansowych na działalność Hospicjum; 

9) tworzenie właściwego klimatu wokół spraw hospicyjnych poprzez 

kontakty z mediami, działalność kulturalno-marketingową i inne działania; 

 

2. W celu wykonania zadań i obowiązków określonych w ust. 1 Dyrektorowi 

przysługują uprawnienia, wynikające z Kodeksu pracy, a w szczególności: 

1) ustalanie regulaminów Hospicjum: organizacyjnego i porządkowego. 

Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia; 

2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników; 

3) przydzielanie pracownikom indywidualnych zakresów czynności; 

4) organizowanie narad z pracownikami; 

5) wydawanie zarządzeń wewnętrznych w zakresie sprawnego 

funkcjonowania Hospicjum; 
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6) kontrola prawidłowości wykonywania zadań z zakresu nie 

obejmującego spraw merytorycznych (medycznych) wynikających z zawodu 

lekarza i pielęgniarki, w tym dyscypliny czasu pracy; 

7) nagradzanie i karanie pracowników. 

 

6.  Dyrektor   sprawuje    bezpośredni    nadzór   nad   stanowiskami  

kierowniczymi w poszczególnych komórkach organizacyjnych Hospicjum, 

wymienionych w § 5 ust. 1 a także nad lekarzami zatrudnionymi w Hospicjum, 

z zastrzeżeniem § 5 ust. 6. 

 

7. Kierownicy  działów sprawują bezpośredni nadzór nad  stanowiskami pracy 

w podległych im komórkach organizacyjnych. 

 

VI. Zadania Hospicjum 
 

§ 8.  Zadania Hospicjum określone są poprzez zadania poszczególnych działów. 

 

§ 9. 1. Podstawowym zadaniem Hospicjum Stacjonarnego jest świadczenie 

przez specjalistyczny personel lekarski, pielęgniarski, fizjoterapeutyczny  i 

psychologiczny usług medycznych w zakresie opieki paliatywnej. 

 

2. Innymi zadaniami opieki paliatywnej są: 

1) leczenie dotkliwych objawów choroby; 

2) wsparcie socjalne i duchowe; 

3) wspieranie rodziny w żałobie. 

 

3. Zasadami pomocnymi w osiąganiu celu opieki paliatywnej w Hospicjum 

Stacjonarnym są: 

1) służenie najlepszym interesom chorego; 

2) szacunek dla życia, godności i autonomii człowieka; 

3) akceptacja nieuchronności śmierci jako naturalnego zakończenia  

nieuleczalnej choroby; 

4) niestosowanie uporczywej terapii w celu przedłużenia życia; 

5) niestosowanie eutanazji w celu skrócenia życia; 

6) działanie zespołowe. 

 

4. Hospicjum Stacjonarne funkcjonuje 24 h na dobę we wszystkie dni tygodnia.  

5. Miejscem udzielania świadczeń jest budynek Hospicjum 

§ 10. 1. Podstawowym zadaniem Hospicjum Domowego jest świadczenie przez 

specjalistyczny personel lekarski, pielęgniarski, fizjoterapeutyczny oraz 

psychologiczny usług medycznych w zakresie opieki paliatywnej w domach 

pacjentów. 
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2. Zapisy §9 ust. 2 i 3 w przypadku Hospicjum Domowego stosuje się 

odpowiednio. 

 

3. Hospicjum Domowe funkcjonuje 24 h na dobę we wszystkie dni tygodnia. 

 

§ 11. 1. Podstawowym zadaniem Hospicjum Domowego dla Dzieci jest 

świadczenie przez specjalistyczny personel lekarski, pielęgniarski, 

fizjoterapeutyczny oraz psychologiczny usług medycznych w zakresie opieki 

paliatywnej w domach pacjentów. 

 

2. Zapisy §9 ust. 2 i 3 w przypadku Hospicjum Domowego dla Dzieci stosuje się 

odpowiednio. 

 

3. Hospicjum Domowe dla Dzieci funkcjonuje 24 h na dobę we wszystkie dni 

tygodnia. 

 

4. Miejscem udzielania świadczeń są mieszkania pacjentów. 

 

§ 12. 1. Zadaniem Działu Fizjoterapii jest udzielanie świadczeń zdrowotnych 

pacjentom w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii i masażu.  

 

2. Miejscem udzielania świadczeń jest budynek Hospicjum. 

 

3. Część usług fizjoterapeutycznych, określonych procentowo przez NFZ, a 

określonych w warunkach udzielania tego rodzaju świadczeń leczniczych w 

ramach hospicjum domowego, odbywa się w domach pacjentów. 

 

4. Świadczenia lecznicze w Dziale Fizjoterapii wykonywane są od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. 

 

§ 13. 1. Do zadań Poradni Psychologicznej należy w szczególności: 

1) diagnoza realizowana poprzez prowadzenie badań psychologicznych; 

2) terapia psychologiczna dla dzieci i dorosłych w formie terapii indywidualnej, 

grupowej i terapii rodzin; 

3) doradztwo w sytuacjach kryzysowych; 

4) prowadzenie doradztwa psychologicznego; 

5) prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych; 

6) podejmowanie działań  profilaktycznych poprzez wygłaszanie prelekcji i 

prowadzenie warsztatów dla rodziców, nauczycieli i uczniów w zakresie 

zapobiegania zjawiskom trudnym i niepowodzeniom szkolnym spowodowanym 

źle przeżywaną żałobą oraz innymi problemami rozwojowymi; 

7) prowadzenie działalności informacyjnej, w tym udzielanie informacji o 

innych instytucjach specjalistycznych zajmujących się pomocą psychologiczno-
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pedagogiczną oraz gromadzenie i udostępnianie przedmiotowych materiałów 

informacyjnych. 

 

2. Miejscem udzielania usług psychologicznych jest budynek Hospicjum. 

 

3. Godziny,  w  jakich  czynna  jest Poradnia Psychologiczna, zawiera Załącznik  

Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 14. 1. Zadaniem Działu Pobytu Dziennego (w skrócie: DPD) jest świadczenie 

usług na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych oraz dotkniętych 

otępieniem starczym, a w szczególności chorobą Alzheimera.  

 

2. W ramach usług, o których mowa w ust. 1, podopieczni objęci działaniami 

pomocowymi mają zapewnione między innymi: 

1) trzy posiłki  ( śniadanie, obiad, podwieczorek); 

2) korzystanie ze sprzętu RTV; 

3) opiekę personalną; 

4) wykonywanie przez osoby zatrudnione czynności pomocowych w zakresie 

utrzymania higieny osobistej; 

5) organizowanie zajęć o charakterze kulturalnym, zajęć podtrzymujących 

sprawność manualną, zabaw intelektualnych; 

6) organizowanie w miarę możliwości wyjść do kina i wyjazdów 

plenerowych, ; 

7) włączanie podopiecznych do czynnego uczestnictwa w życiu placówki; 

8) zaspakajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych i duchowych poprzez 

organizowanie życia kulturalnego, uroczystości rodzinnych, świąt oraz 

zapewnienie możliwości  uczestnictwa we Mszy św. 

 

3. Podstawą przyjęcia do DPD jest podpisanie przez osobę chorą lub jej 

opiekuna prawnego umowy z Hospicjum. 

4. Przed przyjęciem do DPD, osoba ubiegająca się o przyjęcie  lub  jej opiekun, 

zostaje poinformowana o zasadach pobytu i funkcjonowaniu placówki. 

5. Do DPD mogą być przyjęte tylko te osoby, które są samodzielne w zakresie 

podstawowych czynności higienicznych i żywieniowych. 

6. Podopieczni lub ich opiekunowie są zobowiązani do  informowania personelu 

DPD o lekach, które aktualnie zażywają osoby pozostające pod opieką DPD. 

7. W przypadku widocznego pogorszenia stanu zdrowia osoby korzystającej z 

opieki w  DPD, osoba ta lub prawny jej opiekun, jest zobowiązana do jak 

najszybszej konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu lub z lekarzem 

prowadzącym i poinformowania  kierownika DPD o aktualnej sytuacji 

zdrowotnej. W przypadku, gdy pogorszenie stanu zdrowia nastąpi w trakcie 
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pobytu w DPD, personel ma obowiązek powiadomić opiekuna o potrzebie 

zaopiekowania się przez niego osobą chorą. 

 

8. Dział Pobytu Dziennego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7.00 do 16.00 we wszystkie dni tygodnia z zastrzeżeniem ust. 9. 

 

9. Ze względów technicznych może być wyłączonych ze świadczenia usług, o 

których mowa w ust. 2, do sześciu dni roboczych w roku, o czym Hospicjum 

winno powiadomić osoby chore lub ich opiekunów prawnych w terminie 

minimum 14 dni przed dniem (dniami) wolnym(i). 

 

10. Miejscem wykonywania usług jest nieruchomość należąca do Hospicjum  z 

zastrzeżeniem ust. 2 pkt 6. 

 

11. Usługa w Dziale Pobytu Dziennego jest odpłatna. 

§ 15. 1. Zadania Pionu Administracyjnego opisane są poprzez zadania 

administracyjne i techniczne. 

 

2. Zadaniami administracyjnymi są w szczególności: 

1) obsługa administracyjna wszystkich działów Hospicjum; 

2) prowadzenie spraw płacowo-kadrowych;  

3) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;  

4) obsługi kancelaryjnej (w tym korespondencji);  

5) prowadzenie ewidencji wymaganych prawem lub przepisami 

wewnętrznymi (w tym prowadzenie ewidencji umów);  

6) rozliczanie nawiązek sądowych,;  

7) obsługa Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila; 

8) przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z Narodowym 

Funduszem Zdrowia (w tym wniosków aplikacyjnych do kontraktów i rozliczeń 

finansowych);  

9) współpraca z wolontariatem; 

10) przygotowywanie i rozliczanie projektów branżowych i 

euroregionalnych,; 

11) współpraca z innymi hospicjami w zakresie realizacji zadań 

wynikających z udziału Hospicjum w różnego rodzaju kampaniach oraz 

samodzielne prowadzenie akcji i kampanii poprzez efektywne wykorzystywanie 

nowoczesnych narzędzi pracy, zwłaszcza informatycznych;  

12) opracowywanie treści informacji na strony internetowe Hospicjum,  

13) utrzymywanie w należytym stanie sprzętu oraz dbałość o dostępność 

do aktualnego, certyfikowanego oprogramowania komputerowego; 

14) współdziałanie z Zarządem Stowarzyszenia oraz z innymi komórkami 

organizacyjnymi Hospicjum a także z instytucjami, przedsiębiorstwami i 
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osobami fizycznymi, w działaniach na rzecz pozyskiwania środków 

finansowych służących utrzymaniu i rozwijaniu działalności Hospicjum; 

15) współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie realizacji potrzeb 

remontowych, konserwatorskich, usługowych i innych. 

 

3. Zadaniami o charakterze technicznym są w szczególności: 

1) obsługa transportu hospicyjnego, w tym transport osób według potrzeb 

i dbałość o dobry stan techniczny pojazdów znajdujących się na stanie 

Hospicjum; 

2) dokonywanie zakupów na podstawie zleceń kierowników innych 

działów; 

3) przygotowywanie jadłospisów i wykazu produktów spożywczych 

potrzebnych do przygotowywania posiłków oraz sporządzanie obiadów i innych 

posiłków według potrzeb Hospicjum Stacjonarnego i Działu Pobytu Dziennego; 

4) wykonywanie prac o charakterze porządkowym i gospodarczym, w 

tym sprzątanie terenu wokół Hospicjum i terenu przyległego oraz dbanie o 

należyty stan ogrodu; 

5) dokonywanie napraw drobnego sprzętu oraz wykonywanie drobnych 

prac budowlanych; 

6) dokonywanie konserwacji sprzętu i urządzeń,  na które pracownicy 

posiadają specjalne uprawnienia a nie zastrzeżonych dla stanowisk 

wymagających specjalistycznych kwalifikacji i uprawnień.  

 

§ 16. Zadaniami Działu Księgowości są miedzy innymi: 

1) zgodne z przepisami o księgowości i rachunkowości prowadzenie 

wszystkich spraw z przedmiotowego zakresu, w tym sporządzanie bilansów, 

przygotowywanie sprawozdań finansowo-księgowych, przygotowywanie i 

rozliczanie rocznych inwentaryzacji, bieżące księgowanie operacji finansowych 

oraz przygotowywanie dokumentów księgowych będących podstawą płatności; 

2) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (zarządzeń) z zakresu 

merytorycznego działania, w tym planu kont, polityki rachunkowości czy 

obiegu dokumentów księgowych oraz aktualizowanie tych dokumentów. 

 

VII. Zadania  wspólne pracowników Hospicjum.  

Zadania kierowników działów. 
 

§ 17. 1.  Do zadań wspólnych pracowników Hospicjum należy: 

1) pełna znajomość przepisów prawa właściwych dla danego stanowiska  

oraz ich bezwzględne przestrzeganie; 

2) wnikliwe, sumienne, sprawne wykonywanie powierzonych 

obowiązków oraz  bezstronne,  kulturalne, uprzejme i życzliwe załatwianie 

spraw pacjentów; 

3) przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy; 
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4) stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w drodze 

samokształcenia; 

5)  zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie  danych osobowych; 

6)  należyta dbałość o wykonywanie obowiązków, z uwzględnieniem 

praw pacjentów oraz wizerunku (interesów)  Hospicjum; 

7) współdziałanie z Zarządem Stowarzyszenia św. Kamila w Gorzowie 

Wielkopolskim w zakresie pozyskiwania środków na działanie Hospicjum; 

8) przejawianie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi i 

współpracownikami; 

9) podejmowanie współpracy i wzajemne informowanie się w sprawach 

wymagających   współdziałania komórek organizacyjnych bądź stanowisk 

pracy; 

10) terminowe i staranne wykonywanie wszelkich poleceń służbowych 

przełożonych,  przestrzeganie drogi służbowej; 

11) godne reprezentowanie Hospicjum poprzez właściwe zachowanie w 

każdym miejscu; 

12) niepodejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wywołać 

podejrzenie o  interesowność lub stronniczość; 

13)  pełna znajomość instrukcji ppoż. i przepisów bhp; 

14)  pełna znajomość Instrukcji obiegu dokumentów; 

15) dokładanie należytej staranności w utrzymaniu czystości i 

estetycznego wyglądu miejsca  pracy; 

16) wykazywanie dbałości o powierzone mienie oraz prawidłowe jego 

zabezpieczenie po zakończeniu pracy; 

17) przygotowywanie – w celu przedstawienia organom kontrolnym – 

projektów sprawozdań  i informacji dotyczących pracy Hospicjum; 

18)  przestrzeganie Kodeksu Etyki Służby Hospicyjnej. 

 

§ 18.  Do zadań  kierowników działów należy w szczególności: 

1) koordynowanie pracy działu oraz nadzór nad wykonywaniem  

obowiązków przez podległych pracowników; 

2) podział czynności pomiędzy pracowników działu, w tym 

opracowywanie i aktualizowanie zakresów czynności podległym pracownikom; 

3)  nadzór nad przyjmowaniem dokumentów i ich obiegiem; 

4) nadzór nad wykonywaniem sprawozdań okresowych i opracowań 

statystycznych; 

5) dbałość o zapewnienie właściwych warunków pracy pracownikom 

działu; 

6)  zachowanie i egzekwowanie dyscypliny pracy; 

7) przedkładanie Dyrektorowi Hospicjum propozycji w zakresie 

awansowania, wyróżniania i karania pracowników działu; 

8) wnioskowanie do Dyrektora we wszystkich sprawach mogących  

usprawnić wykonywanie obowiązków służbowych i  poprawić funkcjonowanie 

działu; 
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9) przedkładanie Dyrektorowi propozycji planu urlopów pracowniczych z 

uwzględnieniem zachowania ciągłości pracy działu i nadzór nad jego 

wykonaniem; 

10)  nadzór nad mieniem będącym w dyspozycji działu i współpraca w 

zakresie  jego ochrony ze służbami odpowiedzialnymi za ochronę mienia; 

11)  nadzór nad powierzonym sprzętem w zakresie utrzymania jego 

sprawności technicznej; 

12) prowadzenie instruktażu na stanowiskach pracy z zakresu bhp i p.poż 

dla nowo przyjętych pracowników; 

13)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż.; 

14)  nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji obiegu dokumentów; 

   15) opracowywanie rocznego planu potrzeb w zakresie remontów i 

przeglądów sprzętu medycznego oraz materiałów biurowych. 

 

§ 19. Do zadań lekarza, będącego Kierownikiem ds. medycznych, należy w 

szczególności nadzór nad przestrzeganiem procedur medycznych stosowanych 

w Hospicjum, opracowywanie wymaganych przepisami prawa przepisów 

wewnętrznych, w tym dotyczących leków oraz przyjmowania i wypisywania 

pacjentów, zlecanie i zatwierdzanie konsultacji medycznych, koordynacja pracy 

lekarzy w zakresie medycznym, nadzór nad gospodarką lekami, w tym 

pozyskiwanymi w ramach pomocy humanitarnej. 

 

 § 20.  Do zadań Głównego księgowego należy, poza zadaniami wymienionymi 

w § 19,  w szczególności: 

1)  prowadzenie księgowości Hospicjum; 

2)  rozwijanie systemu finansowego firmy i kontrolowanie jej kondycji 

finansowej; 

3)  prowadzenie dokumentacji księgowej, przechowywanie jej i 

archiwizacja; 

4)  doradzanie Dyrektorowi w podejmowaniu decyzji o istotnym 

znaczeniu dla firmy;  

5)  współpraca z bankami i innymi klientami i dostawcami; 

6)  znajomość przepisów resortowych (m. in. ustawy o rachunkowości, o 

finansach publicznych, o zamówieniach publicznych) i wewnętrznych 

Hospicjum; 

7)  opracowanie instrukcji kasowej i nadzór nad prowadzeniem kasy 

Hospicjum; 

8)  opracowanie instrukcji obiegu dokumentów księgowych i nadzór nad 

jej przestrzeganiem. 

 

§ 21.  Zadania ogólne i szczegółowe wszystkich pracowników Hospicjum 

znajdują się w ich aktach osobowych. 
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VIII.  Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych 

świadczeń zdrowotnych 

§ 22. Hospicjum oferuje następujące świadczenia medyczne:  

1) opieka paliatywno-hospicyjna w ramach Hospicjum Stacjonarnego; 

2) opieka paliatywno-hospicyjna w ramach Hospicjum Domowego dla 

     osób dorosłych i dla dzieci; 

3) usługi rehabilitacyjne (fizjoterapeutyczne); 

4) usługi psychologiczne. 

 

§ 23. Hospicjum świadczy następujące usługi pozamedyczne: 

1) opieka dzienna dla osób starych, samotnych i chorych; 

2) opieka nad dziećmi osieroconymi w ramach świetlicy „Jaskółka, siostra 

     burzy”. 

 

§ 24. 1. Opieka paliatywno-hospicyjna w ramach Hospicjum Stacjonarnego i 

Hospicjum Domowego oraz Hospicjum Domowego dla Dzieci obejmuje  

kompleksowe, nieodpłatne świadczenie usług na rzecz osób chorujących na 

nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. 

Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz 

ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych. 

 

2. Zakres rzeczowy opieki, o której mowa w ust. 1, to: 

1) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy; 

2) świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki; 

3) leczenie farmakologiczne; 

4) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia 

   (drabina analgetyczna); 

5) leczenie innych objawów somatycznych; 

6) opieka psychologiczna nad świadczeniobiorcą i jego rodziną; 

7) fizjoterapia; 

8) zapobieganie powikłaniom,  

9) badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w Hospicjum 

    Stacjonarnym; 

10) zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze, konieczne do 

    wykonania świadczenia gwarantowanego pacjentów  Hospicjum  

    Stacjonarnego; 

11) opieka wyręczająca, obejmująca przyjmowanie świadczeniobiorców 

    do Hospicjum Stacjonarnego na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

 

§ 25. Warunkami koniecznymi do prowadzenia opieki paliatywnej w Hospicjum 

Stacjonarnym są: 
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1) zdiagnozowana choroba nowotworowa, aktualna dokumentacja 

medyczna, wypis ze szpitala, wyniki badań; 

2) choroba przewlekła w fazie terminalnej, według poniższego wykazu: 

a) jako następstwo chorób zapalnych OUN; 

b) wywołana przez wirus ludzki upośledzenia odporności(HIV); 

c) układowy zanik pierwotny, zajmujący ośrodkowy układ 

 nerwowy; 

d) kardiomiopatie; 

e) niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej; 

f) owrzodzenia odleżynowe. 

3) leczenie przyczynowe choroby podstawowej zostało zakończone; 

4) posiadanie skierowania do Hospicjum Stacjonarnego od lekarza 

pierwszego kontaktu lub od lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, 

w której obecnie przebywa chory; 

5) chory lub (w przypadku niezdolności chorego go wyrażania swojej 

woli) opiekun prawny lub inna osoba sprawująca opiekę nad chorym, wyraża 

zgodę na przebywanie w Hospicjum Stacjonarnym. Stosowne oświadczenie 

stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 26. Przyjęcie pacjenta do Hospicjum Stacjonarnego związane jest z 

koniecznością posiadania przez niego następujących dokumentów: 

1) historii choroby potwierdzającej proces nowotworowy i zakończone 

leczenie przyczynowe; 

2) aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego (RMUA); 

3) dowodu osobistego. 

 

§ 27. 1. Decyzję o przyjęciu bądź o odmowie przyjęcia pacjenta do Hospicjum 

Stacjonarnego podejmuje Kierownik do spraw medycznych Hospicjum w 

porozumieniu z Pielęgniarką oddziałową, a w razie jego nieobecności – lekarz 

zastępujący Kierownika. 

2. Do objęcia opieką stacjonarną kwalifikuje się:  

1) pacjent z chorobą nowotworową po ukończonym leczeniu 

przyczynowym, z objawami trudnymi do opanowania w warunkach domowych; 

2) pacjent z chorobą nowotworową w celu kontroli podawania leków – 

edukacja dotyczy zarówno pacjenta, jak i opiekujących się chorym; 

3) pacjent onkologiczny, u którego konieczne są zabiegi niemożliwe do 

wykonania w warunkach domowych, np. nakłucia opłucnej, jamy brzusznej i 

rehabilitacja; 

4) pacjent onkologiczny, któremu należy podać leki w warunkach 

hospitalizacji, np. specjalistyczne leki drogą dożylną; 

5) pacjent nowotworowy przyjęty celem odciążenia rodziny; 

6) pacjent nowotworowy ze złych warunków socjalnych; 

7) pacjent z chorobą, będącą następstwem chorób zapalnych OUN; 
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8) pacjent z chorobą wywołaną przez wirus ludzki upośledzenia 

odporności(HIV); 

9) pacjent z układowym zanikiem pierwotnym, zajmującym ośrodkowy 

układ nerwowy; 

10) pacjent z chorobą z grupy kardiomiopatii, 

11) pacjent z niewydolnością oddechową niesklasyfikowaną gdzie indziej; 

12) pacjent z owrzodzeniami odleżynowymi. 

 

3. Jeżeli pacjent spełnia kryteria kwalifikacyjne, wymienione w ust. 2, a jego 

stan zdrowia wymaga objęcia całodobową opieką hospicyjną, wówczas 

Kierownik do spraw medycznych Hospicjum:  

1) podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta do Hospicjum Stacjonarnego - 

jeżeli w Hospicjum Stacjonarnym jest wolne miejsce; 

2) wpisuje pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia 

- jeżeli w Hospicjum Stacjonarnym  brak wolnych miejsc. Do czasu zwolnienia 

się miejsca, pacjent może być przyjęty pod opiekę Hospicjum Domowego.     

  

4. W miarę zwalniania się miejsc w Hospicjum Stacjonarnym, Kierownik do 

spraw medycznych Hospicjum analizuje stan zdrowia wszystkich osób 

umieszczonych na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia i zależnie 

od wyników tej analizy wskazuje osobę, która w pierwszej kolejności wymaga 

objęcia opieką w Hospicjum Stacjonarnym.     

         

§ 28. Warunkami koniecznymi do prowadzenia opieki paliatywnej w domu, w 

ramach Hospicjum Domowego, są: 

1) występowanie choroby nieuleczalnej, nieuchronnie prowadzącej do 

śmierci; 

2) leczenie specjalistyczne mające na celu wyleczenie choroby zostało 

zakończone; 

3) pragnienie chorego pozostania w domu; 

4) pragnienie rodziny pozostawania chorego w domu z zastrzeżeniem 

punktu 5; 

5) chory ma przynajmniej jednego stałego opiekuna, który chce 

sprawować nad nim opiekę, 

6) zamieszkiwanie przez chorego w rejonie działania Hospicjum (nie dalej 

niż 30-35 km od siedziby Hospicjum). 

 

§ 29. Przyjęcie pacjenta do Hospicjum Domowego związane jest z 

koniecznością posiadania przez niego następujących dokumentów: 

1) skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza ze szpitala; 

2) historii choroby (w tym kart informacyjnych) potwierdzającej proces 

nowotworowy i zakończone leczenie przyczynowe; 

3) aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego (RMUA); 

4) dowodu osobistego. 
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§ 30. 1. Pierwsza wizyta lekarska zostaje wyznaczona w dniu zgłoszenia, 

najpóźniej w dniu następnym. Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz podczas 

pierwszej wizyty. Chory musi wyrazić zgodę na objecie opieką przez Hospicjum 

Domowe, podpisując stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik 

Nr 5 do niniejszego regulaminu. Jeżeli chory nie jest zdolny do wyrażenia 

zgody, zgody tej udziela opiekun prawny lub (inny) najbliższy członek rodziny.  

 

2. Personel pielęgniarski nie świadczy tzw. opieki wyręczającej. 

 

3.  Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu. Jeżeli 

zachodzi taka potrzeba, wizyty te mogą być częstsze. 

4. Wizyty lekarskie odbywają się co najmniej 2 razy w miesiącu.   

5. Choremu umożliwia się bezpłatne wypożyczenie sprzętu i aparatury 

medycznej, będącej na stanie Hospicjum a gwarantowanej na podstawie 

przedmiotowych przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia. 

6. Chory lub opiekun ma obowiązek informowania Hospicjum o każdym 

przyjęciu i wypisie chorego ze szpitala. 

§ 31. 1. W zależności od uwarunkowań obiektywnych, leżących po stronie 

chorego, lekarz hospicyjny może postąpić według zasad określonych w ust. 2÷6. 

 

2. Chory spełnia wszystkie warunki – następuje decyzja o przyjęciu go do 

Hospicjum Domowego. 

3. Choroba nie ma charakteru postępującego lub trudno określić czy chory 

znajduje się w fazie terminalnej – możliwe przyjecie na krótki okres czasu (np. 2 

miesiące). Po upływie tego okresu następuje ponowna ocena stanu zdrowia 

chorego i potrzeb chorego. 

4. Jeśli chory nie spełnia kryteriów przyjęcia, zostaje poinformowany o innych 

placówkach i możliwościach sprawowania opieki nad nim, takich jak: 

1) zespół opieki długoterminowej, 

2) szpital, 

3) lekarz rodzinny. 

 

5. W celu określenia stanu zdrowia chorego i spełniania warunków do przyjęcia 

do Hospicjum Domowego może mieć miejsce jednorazowa  wizyta lekarska i 

pielęgniarska o charakterze konsultacji.  

 

6. Chory wypisany ze względu na remisję choroby lub wskutek jego decyzji, lub 

decyzji jego rodziny, może być ponownie objęty opieką Hospicjum Domowego.  
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§ 32. Chory może być wypisany z Hospicjum Domowego. Kryteriami takiego 

wypisu są: 

1) poprawa lub stabilizacja stanu zdrowia: remisja w chorobie 

nowotworowej; chory nie wymaga specjalistycznej opieki paliatywnej; 

2) zmiana miejsca zamieszkania poza rejon działania Hospicjum 

Domowego; 

3) zmiana decyzji chorego co do zgody na postępowanie zaproponowane 

przez zespół medyczny Hospicjum, zawarte w Załączniku Nr XXX do 

niniejszego regulaminu. Zmiana decyzji chorego musi być wyrażona na piśmie 

lub w ustnym oświadczeniu, z czego zespół medyczny sporządza notatkę 

służbową; 

4) niezadowolenie chorego z opieki zespołu medycznego Hospicjum 

(Hospicjum, pomimo wysiłków, nie może spełnić jego oczekiwań). 

 

§ 33. Warunkami koniecznymi do prowadzenia opieki paliatywnej w domu, w 

ramach Hospicjum Domowego dla Dzieci, są: 

1) występowanie choroby nieuleczalnej, zawartej w wykazie jednostek 

chorobowych, kwalifikujących do objęcia opieką hospicyjną dzieci do 

ukończenia 18 roku życia (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 

paliatywnej i hospicyjnej; Dz. U. Nr 211 poz. 1640); 

2) pragnienie rodziny pozostawania chorego w domu z zastrzeżeniem 

punktu 3; 

3) chory ma przynajmniej jednego stałego opiekuna, który chce 

sprawować nad nim opiekę, 

4) zamieszkiwanie przez chorego w rejonie działania Hospicjum (nie dalej 

niż 30-35 km od siedziby Hospicjum). 

 

§ 34. Przyjęcie pacjenta do Hospicjum Domowego dla Dzieci związane jest z 

koniecznością dostarczenia przez jego opiekuna prawnego następujących 

dokumentów: 

1) skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza ze szpitala; 

2) historii choroby (przebieg dotychczasowego leczenia); 

3) aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego opiekuna prawnego (RMUA); 

4) dokumentu tożsamości (opiekuna prawnego). 

 

§ 35. 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do Hospicjum Domowego dla Dzieci 

podejmuje lekarz podczas pierwszej wizyty. Opiekun prawny chorego musi 

wyrazić zgodę na objecie opieką przez Hospicjum Domowe dla Dzieci, 

podpisując stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do 

niniejszego regulaminu.  

 

2. Personel pielęgniarski nie świadczy tzw. opieki wyręczającej na rzecz 

chorego dziecka. 
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3.  Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu. Jeżeli 

zachodzi taka potrzeba, wizyty te mogą być częstsze. 

4. Wizyty lekarskie odbywają się co najmniej 2 razy w miesiącu.   

5. Choremu umożliwia się bezpłatne wypożyczenie sprzętu i aparatury 

medycznej, będącej na stanie Hospicjum a gwarantowanej na podstawie 

przedmiotowych przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia. 

6. Opiekun prawny dziecka ma obowiązek informowania Hospicjum o każdym 

przyjęciu i wypisie chorego ze szpitala. 

 

§36. 1. Usługi fizjoterapeutyczne obejmują: 

1) usługi fizykoterapeutyczne (ciepłolecznictwo, krioterapię, elektro-

lecznictwo, magnetoterapię, laseroterapię oraz terapię ultradźwiękami); 

2) usługi kinezyterapeutyczne (terapię ruchową) oraz 

3) masaż leczniczy. 

 

2. Na świadczenia  lecznicze przyjmowani są pacjenci skierowani przez  lekarzy 

rodzinnych i  specjalistów,  posiadający  aktualne  skierowanie lekarskie. Aby 

skierowanie zachowało swoją ważność, pacjent musi dokonać rejestracji w 

ciągu 30 dni od daty wystawienia skierowania. 

 

3. Do korzystania ze świadczeń leczniczych poza kolejnością mają prawo: 

inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, 

zasłużeni Dawcy Przeszczepów, uprawnieni żołnierze lub pracownicy w 

zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań 

poza granicami kraju (Dz. U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi 

zmianami). 

 

4. Przy przyjmowaniu na zabiegi dane pacjenta wpisywane są do księgi 

zabiegów, a po uzgodnieniu z pacjentem ustala się i przekazuje mu w formie 

pisemnej termin i godzinę zabiegów. 

 

5. Pacjent zgłaszający się na zabiegi i ćwiczenia powinien posiadać obuwie 

zmienne, ręcznik oraz przestrzegać zasad higieny osobistej. 

 

6. W przypadku, gdy pacjent nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na zabiegi, 

ćwiczenia lub masaż oraz nie poinformuje placówki o nieobecności z 

odpowiednim wyprzedzeniem, zabiegi uważa się za zakończone. (Istnieje 

możliwość ustalenia kolejnego wolnego terminu). 
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7. W pierwszym dniu zabiegu pacjent zobowiązany jest okazać aktualną 

legitymację ubezpieczeniową. 

 

8. Zabiegi uważa się za zakończone jeżeli z winy pacjenta wystąpiła przerwa  

dłuższa niż 2 dni. 

 

8. Zabiegi nie wykorzystane przez pacjenta w wyznaczonym terminie i godzinie 

nie będą realizowane w innym dniu. 

 

9. Zabiegi w Dziale Fizjoterapii wykonywane są nieodpłatnie (w ramach 

kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia) lub odpłatnie. 

 

10. Pracownik Działu Fizjoterapii wykonuje zabiegi wg programu, rodzaju i 

ilości zabiegów zalecanych przez lekarza kierującego, zgodnie z techniką i 

metodologią zabiegów, kontrolując samopoczucie leczonych pacjentów.  

 

11. W razie dużego napływu pacjentów pracownik Działu Fizjoterapii informuje  

pacjenta o możliwości uzyskania świadczeń w innych placówkach świadczących 

usługi rehabilitacyjne. 

 

12. Pracownicy Działu Fizjoterapii odpowiadają za bezpieczne i higieniczne 

wykonywanie zabiegów. Nie dopuszcza się do wykonywania zabiegów 

aparaturą uszkodzoną lub niesprawną.  

 

13. W Dziale Fizjoterapii świadczenia lecznicze z zakresu: 

1) kinezyterapii i fizykoterapii wykonywane są od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 - 18.00; 

2) masażu – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.35. 

 

§ 37. 1. Poradnia Psychologiczna wykonuje świadczenia medyczne w zakresie: 

1) usług psychologicznych wobec osób z zaburzeniami nerwicowymi, 

związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48);  

2) wobec osób z zespołami behawioralnymi związanymi z zaburzeniami 

fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59);  

3) wobec osób z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami zachowania 

dorosłych (F60-F69);  

4) wobec osób z zaburzeniami zachowania, rozpoczynającymi się zwykle 

w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98). 

 

2. Świadczenia medyczne, o których mowa w ust. 1 odbywają się  według zasad 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011 r. w 
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sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej leczenia 

uzależnień (Dz. U. Nr 101, poz. 583), w formie: 

1) porad psychologiczno-diagnostycznych, rozpoczynających lub 

weryfikujących proces diagnostyczny;  

2) porad psychologicznych, stanowiących element wdrożonego planu 

leczenia; 

3) sesji psychoterapii indywidualnej (sesja z jednym świadczeniobiorcą, 

stanowiąca element ustalonego planu leczenia);  

4) sesji psychoterapii rodzinnej (sesja z członkami rodziny, stanowiąca 

element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie nasilających 

się trudności i problemów rodzinnych); 

5) sesji psychoterapii grupowej, realizowanej w grupach 6÷12 osób, 

stanowiącej element planu leczenia;  

6) sesji wsparcia psychospołecznego (oddziaływanie na jedną osobę lub w 

grupie 2÷6 osób). 

 

3. Pacjenci przyjmowani są do leczenia ze skierowaniem od lekarza rodzinnego 

lub lekarza psychiatry.  

4. Leczenie pacjentów odbywa się na zasadzie standardowych programów 

terapeutycznych obowiązujących we wszystkich placówkach tego typu. 

5. Zespół leczący stanowią psycholodzy i psychoterapeuci, legitymujący się 

wymaganymi kwalifikacjami specjalistycznymi oraz pielęgniarka 

środowiskowa. 

§ 38. Poradnia może realizować świadczenia poza kontraktem z NFZ na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 39. Opieka dzienna dla osób starych, samotnych i chorych prowadzona jest w 

ramach Działu Pobytu Dziennego w zakresie działań o charakterze kulturalno-

oświatowym, socjalnym i towarzyszeniowym.  

 

§ 40. Opieka nad dziećmi osieroconymi w ramach świetlicy „Jaskółka, siostra 

burzy” obejmuje swym zakresem pomoc psychologiczną, pedagogiczną, 

dydaktyczną a także działania o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i 

wypoczynkowym. 

 

 

 

 



 

21 
 

IX.  Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 

 
§ 41. 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Hospicjum Stacjonarnym, w 

Hospicjum Domowym, w Hospicjum Domowym dla Dzieci, w Dziale 

Fizjoterapii i w Poradni Psychologicznej odbywa się na podstawie skierowania 

lekarskiego. 

 

2. Świadczenia opieki zdrowotnej w Hospicjum udzielane są według kolejności 

zgłoszenia oraz zgodnie z kryteriami medycznymi. 

 

3. Działy medyczne Hospicjum prowadzą listy oczekujących na udzielenie 

świadczenia, stanowiące część dokumentacji medycznej działu. 

 

4. Historie choroby osób będących pod opieką Hospicjum prowadzone są w 

postaci „papierowej”. 

 

5. Po przyjęciu pacjenta do Hospicjum, pielęgniarka lub inna osoba uprawniona 

do prowadzenia dokumentacji medycznej, zobowiązana jest do uzupełnienia w 

historii choroby brakujących danych osobowych.  

 

6. Lekarze mają obowiązek prowadzenia na bieżąco historii chorób pacjentów 

przyjętych do Hospicjum.  

 

7. W każdym dziale Hospicjum, wymienionym w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5  

prowadzona jest  dokumentacja medyczna zgodnie z wymaganiami NFZ, 

przepisami wyższego rzędu i przepisami wewnętrznymi. 
 

8. Historie chorób w postaci „papierowej” przechowywane są w pokoju 

lekarskim. 

 

9. Wyjście pacjenta poza oddział, na przepustkę, wymaga zgody lekarza. 

 

10.  Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych bezpłatnie w 

działach Hospicjum, wymienionych w ust. 1, uprawnione są osoby objęte 

powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem  zdrowotnym, z 

zastrzeżeniem ust. 11. 

 

11. Bezpłatne świadczenia zdrowotne mogą być udzielane także osobom 

nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie 

odrębnych przepisów określających źródło finansowania tych świadczeń. 

 

12. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są przez komórki organizacyjne 

Hospicjum zgodne z obowiązującymi cennikami usług. 
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§42.  Dokumentacja medyczna udostępniana jest: 

1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie 

upoważnionej przez pacjenta, a w razie śmierci pacjenta - osobie upoważnionej 

przez niego za życia; 

2) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja 

ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;  

3) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 

organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i 

wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich 

zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; 

4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom 

dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom 

odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 5) 

uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie 

zostało przeprowadzone na ich wniosek;  

5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;  

6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia rejestrów;  

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.  

 

§ 43. 1. Stawki odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej wynoszą: 

1) za 1 stronę wyciągu lub odpisu – 6 zł, 

2) za 1 stronę kopii – 0,6 zł, 

3) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na 

nośniku elektronicznym – 6 zł. 

 

2. Podmioty uprawnione do otrzymywania dokumentacji medycznej, mogą 

dokonywać odpisów własnoręcznie nieodpłatnie.  

 

3. W przypadku wysyłania przez Hospicjum do strony wezwania do zapłaty,  

pobiera się opłatę pocztowo-kancelaryjną w wysokości równowartości znaczka 

pocztowego na list polecony priorytetowy – 4,15 zł. 

 

4. W przypadku wysyłania przez Hospicjum wyciągów, odpisów lub kopii 

podmiotom uprawnionym, pobiera się opłatę pocztowo-kancelaryjną w 

wysokości równowartości znaczka pocztowego na list polecony za 

potwierdzeniem odbioru – 6,05 zł. 
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X. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w 

przypadku pobierania opłat i wysokość opłat 

 
§ 44. Usługi odpłatne działalności pożytku publicznego prowadzone są w dwóch 

komórkach organizacyjnych: 

1) w Dziale Pobytu Dziennego; 

2) w Dziale Fizjoterapii. 

 

§ 45. Przyjmowanie pacjentów do Działu Pobytu Dziennego odbywa się w 

oparciu o umowę zawartą z pacjentem lub jego opiekunem prawnym. 

 

§ 46. 1. Usługi odpłatne w Dziale Fizjoterapii stanowią część wszystkich 

świadczeń udzielanych chorym z zakresu rehabilitacji. 

 

2. Udział świadczeń odpłatnych,  o których mowa  w ust. 1, w stosunku do  

całości świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych w Hospicjum, określa Dyrektor 

Hospicjum.  

 

§ 47. Cennik usług fizjoterapeutycznych stanowi Załącznik Nr 7  do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 48. 1. Odpłatność za usługę opieki nad osobą chorą lub inną, niezdolną do 

samodzielnej egzystencji, wynosi 500 zł miesięcznie. 

 

2. W przypadku dowozu osoby, o której mowa w p. 1, przez transport 

hospicyjny, opłata, o której mowa w ust 1 zostaje powiększona o100 zł/miesiąc. 

 

 

XI.  Warunki współdziałania komórek organizacyjnych Hospicjum 

 
§ 49. Współdziałanie poszczególnych komórek organizacyjnych, wymienionych 

w § 5 ust. 1 pkt 1 ÷ 8 odbywa się na zasadzie wewnętrznej wymiany informacji 

na poziomie kierowników tych komórek pod nadzorem Dyrektora Hospicjum, 

przy czym, w przypadku działów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1÷ 4,  pod 

nadzorem Kierownika do spraw medycznych Hospicjum w zakresie 

przypisanym temu stanowisku. 
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XII. Warunki współdziałania Hospicjum z innymi podmiotami 

realizującymi świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej 

§ 50. 1. Hospicjum Stacjonarne realizuje współpracę z lekarzami-specjalistami z 

różnych dziedzin w zakresie specjalistycznych konsultacji medycznych w 

zależności od indywidualnych potrzeb chorego. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 obejmuje lekarzy pierwszego kontaktu. 

§ 51. 1. Opieka nad chorym w Hospicjum Domowym przebiega – zgodnie z 

zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – we współpracy z 

lekarzem rodzinnym chorego i wymaga zgody pacjenta na objęcie go taką 

opieką oraz zgody na jego współpracę z hospicyjnym zespołem medycznym. 

2. Opieka nad chorym w Hospicjum Domowym dla Dzieci przebiega we 

współpracy z lekarzem rodzinnym chorego dziecka i wymaga zgody opiekuna 

prawnego dziecka na objęcie go taką opieką i na współpracę z hospicyjnym 

zespołem medycznym. 

§ 52. Hospicjum współpracuje z innymi podmiotami niż wymienionymi w § 32 

w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej, w tym: 

1) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom 

samorządu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie niezbędnym do 

wykonywania kontroli i nadzoru; 

2) Ministrowi Zdrowia, sądom i Prokuraturze oraz rzecznikowi 

odpowiedzialności zawodowej w zakresie prowadzonych postępowań; 

3) zakładom ubezpieczeniowym w związku z prowadzonymi przez nie 

postępowaniami. 

 

XIII. Zasady wykonywania kontroli wewnętrznej  

 
§ 53. 1. Kontrolę wewnętrzną w Hospicjum sprawują Dyrektor, a w swoich 

zakresach działania: Kierownik ds. medycznych, Pielęgniarka oddziałowa, 

kierownicy działów. 

 

2. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w formie: 

1) kontroli wstępnej, polegającej na badaniu spraw powierzonych 

pracownikom; 

2) kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności w toku w celu 

stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, a także na kontroli 

wykorzystania czasu pracy przez pracowników;  

3) kontroli następczej, obejmującej badanie prawidłowości wykonanych 

czynności. 

3. W sprawie kontroli wewnętrznej, obejmującej działania objęte 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, 
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sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze 

realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 100, poz. 646) obowiązuje odrębny akt prawa 

wewnętrznego.  

 

4.  Kontrolę wewnętrzną w dziale prowadzą ponadto inne osoby, każda w 

zakresie swoich obowiązków, wynikających z zakresu czynności lub 

upoważnień Dyrektora. 

 

XIV. Prawa i obowiązki pacjenta 
 

§ 54. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych pacjent ma prawo do: 

1) poszanowania intymności i godności oraz uprzejmego traktowania 

przez personel medyczny; 

2) świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich 

kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej; 

3) rzetelnej informacji o stanie zdrowia; 

4) wglądu w swoją dokumentację medyczną osobiście, przez 

przedstawiciela ustawowego bądź osobę upoważnioną przez pacjenta, z tym 

zastrzeżeniem, że czynność ta dokonywana jest w obecności lekarza; 

5) opieki duszpasterskiej; 

6) umierania w spokoju i godności; 

7) do wskazania osoby lub instytucji, którą Hospicjum jest zobowiązane 

niezwłocznie powiadomić w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub śmierci 

pacjenta; 

8) wypisania z Hospicjum na żądanie. 

 

§55. Pacjent, korzystający ze świadczeń udzielanych w Hospicjum ma 

obowiązek:  

1) poszanowania praw innych pacjentów; 

2) posiadania dokumentów potwierdzających jego prawo do świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; 

3) korzystania z ogólnie dostępnych urządzeń w sposób niepowodujący 

ich zniszczenia; 

4) przestrzegania obowiązujących w Hospicjum zasad bezpieczeństwa – 

bhp, ppoż. i sanitarnych;  

5) powiadomienia o rezygnacji ze świadczenia na jego rzecz usług, 

świadczonych przez Hospicjum. 

 

XV. Obowiązki Hospicjum w razie śmierci pacjenta 

§ 56. 1. W razie śmierci pacjenta w Hospicjum Stacjonarnym, pielęgniarka 

dyżurna powiadamia natychmiast lekarza dyżurnego, który stwierdza zgon, oraz 
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rodzinę i wskazany przy przyjęciu do Hospicjum przez chorego lub jego rodzinę 

zakład pogrzebowy. 

2. Wykonywanie czynności przy zmarłym wykonywane są z zachowaniem 

powagi i poszanowania godności osobistej zmarłego i jego rodziny. 

3. Wszystkie czynności prawne przynależne w stosunku do zwłok pacjentów 

zmarłych w Hospicjum Stacjonarnym i inne czynności wskazane przez 

upoważnione organy administracji państwowej wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa, świadczy w zastępstwie Hospicjum zakład pogrzebowy, o 

którym mowa w ust. 1. 

§ 57. Zgon pacjentów z Hospicjum Domowego stwierdza lekarz rodzinny lub 

lekarz Pogotowia Ratunkowego. 

 

XVI. Postanowienia końcowe 

 
§ 58. Tracą moc: 

1) Regulamin organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Nr 57/2010 

Dyrektora Hospicjum Św. Kamila z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Hospicjum św. Kamila 

w Gorzowie Wielkopolskim; 

2) Regulamin porządkowy, wprowadzony Zarządzeniem Nr 58/2010 

Dyrektora Hospicjum Św. Kamila z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie  tekstu 

jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Hospicjum św. Kamila w 

Gorzowie Wielkopolskim; 

3) zmiany w Regulaminie organizacyjnym, wprowadzone Zarządzeniami 

Nr 13 i 16 Dyrektora Hospicjum Św. Kamila odpowiednio z dnia 17 sierpnia 

2011 r. i 15 września 2011 r. 

 

 

§ 59. 1. Interpretacja postanowień Regulaminu oraz udzielanie wyjaśnień należy 

do Dyrektora Hospicjum. 

  

2. Pracownicy Hospicjum zobowiązani są do zapoznania się i realizowania 

zadań wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

3. Zmiana Regulaminu następuje w drodze zarządzenia Dyrektora Hospicjum. 

§ 60.  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  01  stycznia 2012 r., z wyjątkiem  

§ 11, który wejdzie w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r.; 
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14. 1. Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży należy w 

szczególności diagnozowanie i leczenie pacjentów w wieku  od 0 do 18 lat w 

zakresie: 

1) zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia i inne); 

2) zaburzeń lękowych (nerwice, fobie i inne); 

3) zaburzeń psychosomatycznych; 

4) zaburzeń psychotycznych; 

5) zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży; 

6) depresji; 

7) całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera); 

8) ADHD i innych. 

 

2. Miejscem udzielania świadczeń jest budynek Hospicjum. 

 

 

§ 22. Hospicjum oferuje następujące świadczenia medyczne:  

1) opieka paliatywno-hospicyjna w ramach Hospicjum Stacjonarnego; 

2) opieka paliatywno-hospicyjna w ramach Hospicjum Domowego dla 

     osób dorosłych i dla dzieci; 

3) usługi rehabilitacyjne (fizjoterapeutyczne); 

4) usługi psychologiczne i psychiatryczne. 

 

§ 40. Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży świadczy usługi w 

zakresie opisanym w § 14 ust. 1. 
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