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Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza  

z funkcją przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń zakładowych w SP ZOZ 

 

 

1. Obowiązki lekarza z funkcją przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych SP 

ZOZ pełni lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartej z nim 

umowy jako Przyjmujący zamówienie zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków oraz 

harmonogramem zatwierdzonym przez Udzielającego Zamówienia. 

2. Lekarz odnośnie udzielanych świadczeń zdrowotnych, realizacji umowy podlega kontroli 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ,  

3. Lekarz współpracuje w celu realizacji świadczeń z lekarzami, pielęgniarkami oraz innymi 

pracownikami SPZOZ i odpowiada w całości za realizowane świadczenia. 

4. Lekarz zobowiązany jest znać i przestrzegać obowiązujące ustawodawstwo w zakresie 

ochrony zdrowia oraz obowiązujące w zakładzie wewnętrzne instrukcje, procedury, 

regulaminy, zarządzenia i in. a w szczególności: 

1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze 

środków publicznych (  Dz. U. z 2019 r. poz. 1343 ze zm.),  

2) ustawę z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty   (Dz. U. 2019 

r., poz. 537 ze zm.), 

3) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 492 

z późn. zm)  i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, 

4) ustawę z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019 r.,  poz. 730 ze zm.). 

5) Statut SP ZOZ w Parczewie 

6) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż., 

7) Ustawę o zakażeniach szpitalnych z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

5. Lekarz zobowiązany jest: 

1) dbać o powierzone mu przez Udzielającego zamówienie mienie, 

2) przestrzegać tajemnicy służbowej, zasad etyki i deontologii lekarskiej, 

3) przestrzegać ustalonych godzin świadczenia usług medycznych wg   harmonogramu, 

6. Do obowiązków lekarza w czasie wykonywania przedmiotowej umowy należy:  

1)   Udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu wykonywania przedmiotowej umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy lekarskiej i obowiązującymi standardami w danej 

dziedzinie medycyny. 

2)   Weryfikacja zgłaszanych zakażeń szpitalnych na podstawie dokumentacji medycznej 

pacjenta. 

3)   Weryfikacja  zgłaszanych patogenów  alarmowych.  

4)   Analiza badań mikrobiologicznych. 

5)   Przestrzeganie i aktualizacja  programu kontroli zakażeń szpitalnych. 

6)   Opracowywanie standardów i procedur postępowania dla odpowiednich czynności 

wykonywanych w zakładzie. 

7)   Opracowywanie i realizacja zadań z zakresu zapobiegania i kontroli zakażeń 

szpitalnych. 



8)   Uczestniczenie w odprawach z ordynatorami/ koordynatorami oddziałów i innych 

zespołów doradczych powołanych w celu podnoszenia standardów zapobiegania i  

kontroli zakażeń szpitalnych. 

9)    Nadzór nad pracą  specjalisty do spraw epidemiologii. 

10)  Ocenianie i analizowanie stanu sanitarno – epidemiologicznego zakładu. 

11)  Analiza i ocena czynników  ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu. 

12)  Przeprowadzanie dochodzenia epidemiologicznego 

13)  Inicjowanie działań zmierzających do likwidacji ogniska zakażenia oraz usunięcia jego 

przyczyn. 

14) Uczestniczenie w planowaniu opieki nad pacjentami z zakażeniem szpitalnym. 

15) Określenie zapotrzebowania edukacyjnego, ustalenie celów, metod i form 

doskonalenia  zawodowego w zakresie zakażeń szpitalnych oraz organizowanie i 

prowadzenie systematycznej edukacji personelu. 

16) Prowadzenie nadzoru nad: 

- dokumentacją zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, 

- systemem izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażenia dla innych, 

- przestrzeganiem zasad aseptyki i antyseptyki oraz obowiązujących standardów i 

procedur higienicznych we wszystkich komórkach organizacyjnych zakładu. 

      17) Nadzór nad stosowaniem antybiotyków. 

      18) Nadzór nad stanem szczepień ochronnych pracowników. 

7. Przyjmujący zamówienie ma prawo do: 

1) informacji o pacjentach i wglądu do ich dokumentacji, 

2) prowadzenia szkoleń z zakresu profilaktyki zakażeń wśród personelu, 

3) ustalania, wspólnie z Udzielającym Zamówienia sposobu realizacji programu 

zapobiegania i kontroli zakażeń zgodnie z wiedzą, ustalonymi standardami i 

zasadami etyki zawodowej, 

4) wdrażania programów zapobiegania zakażeniom szpitalnym, 

5) wnioskowania i wysuwania propozycji zmian organizacyjnych w celu realizacji 

programów, 

6) kontrolowania stanu sanitarno – epidemiologicznego komórek organizacyjnych 

zakładu,  

7) dobierania metod, sposobów realizacji programów profilaktycznych oraz ustalenia 

zakresu i treści informacji przekazywanych pracownikom 

8. Przed zakończeniem  udzielania  świadczeń zdrowotnych, lub niezwłocznie po ich 

zakończeniu,  do obowiązków  lekarza   należy poinformowanie Dyrektora SP ZOZ o 

wszystkich zauważonych podczas  udzielania świadczeń zdrowotnych przypadkach 

naruszenia dyscypliny, nie stosowania się do zarządzeń i instrukcji przez personel SP 

ZOZ w Parczewie. 
 

Powyższe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przyjmuję do wiadomości i ścisłego 

stosowania. 

 
 

 

 

...................................          ................................... 
        Przyjmujący zamówienia      Udzielający zamówienia 

 



 
 
 
 
 

 


