Załącznik nr 4
do Zarządzenia wewnętrznego 6/2019
z dnia 14.01.2019 r.

REGULAMIN ODDZIAŁU
CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ
§1

Postanowienia ogólne
1. Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej jest komórką organizacyjną SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr
Tadeusza Boczonia w Mysłowicach.
2. Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej posiada 20 łóżek.
3. Do oddziału przynależny jest blok operacyjny.
§2
Działalność podstawowa oddziału: do podstawowych zadań oddziału należy
1. Do zadań Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej należy:
a) kompleksowa opieka nad pacjentem w szczególności udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w
zakresie leczenia urazów narządu ruchu, z wyłączeniem operacyjnego leczenia urazów kręgosłupa.
b) leczenie zwyrodnień stawów zwłaszcza stawów biodrowych oraz kolanowych w mniejszym stopniu
wady wrodzone i nabyte kończyn.
c) poza endoprotezoplastyką stawów biodrowych, drugim niezmiernie ważnym obszarem działalności
oddziału są techniki artroskopowe w leczeniu schorzeń stawu kolanowego.
d) Pacjentów po leczeniu operacyjnym urazów narządów ruchu, a także po endoprotezoplastykach
stawów kolanowych i biodrowych kieruje się na rehabilitację, w tym do oddziału rehabilitacyjnego
Szpitala Nr 2.
2. W oddziale pełniona jest całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska we wszystkie dni tygodnia.
Potwierdzeniem pełnienia całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej są plany i grafiki obecności
zespołów lekarskich i pielęgniarskich.
3. Szeroko pojęta edukacja chorego i jego rodziny.
4. Pracą całego zespołu zatrudnionego w Oddziale kieruje Lekarz Kierownik Oddziału.
5. W godzinach od 15:00 do 7:00 opiekę lekarską pełni lekarz dyżurny.
6. Pracę personelu pielęgniarskiego opiekunów medycznych i nadzoruje Zastępca Kierownika do Spraw
Pielęgniarstwa i Jakości, który podlega bezpośrednio Kierownikowi Oddziału.
§3
Struktura organizacyjna oddziału
W Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej zatrudnieni są:
1. Kierownik Oddziału nr tel. 723 18 32 97
2. Lekarze asystenci nr tel. 723 18 32 90
3. Zastępca kierownika Oddziału ds. Pielęgniarstwa i Jakości nr tel. 723 18 32 74
4. Pielęgniarki/Ratownicy medyczni/Opiekunki medyczne nr tel. 723 18 32 96
5. Sekretarki medyczne nr tel. 723 18 32 74
6. Rehabilitanci
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