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Świdnik, dnia 15.10.2018

PROCEDURA
PRZYĘCIE PACJENTA W TRYBIE NAGŁYM W STANIE ZAGROZENIA LUB

NAGŁEGO POGORSZENIA STAIIU ZDROWIA
1, CeI: Udzielanie Świadczeń zdrowotnych polegających na podjęciu działań niezbędnych dla
stabilizacji funkcji ŻYciowYch osób znajdujących się w bezpośrednim stanie zagrożenia życia lub
zdrowia.
Opis postępowania:
przyjęcie w trybie nagłym odbywa się na podstawie skierowania w przypadku:

a) Przywiezienia przezZespół Ratownictwa Medycznego
b) Przywiezienia przezZespół Specjalistyczny

Przyjęcie w trybie nagłym bez skierowania :

a) Przywiezienia przez rodzinę lub inne osoby
b) Samodzielnego przybycia pacjenta

W każdym przypadku Pielęgniarka dyżurna powiadamia :

1 lekarza dyżurnego
2, SzPitalnY ZesPÓł Reanimacyjny w sytuacji kiedy pacjent wymaga podjęcia akcji reanimacyjnej
3.zbiera od zRM, lekarza pogotowia lub rodziny niezbędne informacje dotyczące
okolicznoŚci; zachorowania, stanu chorego bezpośrednio po wypadku stwierJzonych obrażeń,
stanu ŚwiadomoŚci, stanu Podstawowych czynności życiowych, intoksykację zastosowaną terapię,
dokumentację medyczną i dokumenty chorego
4. Podejmuje niezbędne działania:
- zabezpiecza dostęp do żyły ,
- stosuje tlenoterapię
- dokonuje pomiaru RR itętna;
- pobiera badania laboratoryjne (zgodnie z zleceniami lekarza);
- wykonuje EKG.
5, L€karz dYŻurnY Podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu diagnostycznym, terapeutycznym.
6, Po PrzeProwadzeniu Postępowania diagnostyczno - terapeutycznego i uzyskaniu wstępnych
wyników badań oraz obserwacji pacjenta w lzbie przyjęć,lekarz podejmuje decyzję o:
--przekazaniu pacjenta do jednego z oddziałów szpitala,
-przekazaniu pacjenta do innego szpitala w przypadku schorzeń nie odpowiadających profilowi
szpitala
- zamawia transport sanitarny karetką S lub R,
-wypisuje pacjenta i kieruje do lekarza poz. lub innej poradni specjalistycznej.
7, Lekarz dYŻurnY lzbY PrzYjęć w zrozumiały sposób informuje pacjenta przytomnego oraz osoby mutowarzyszące o jego stanie zdrowia i sposobie leczenia
8, Lekarz, Pielęgniarka, Położna, realizują procedurę rejestracjiiprzyjęcia - tak jak w przypadku
przyjęcia planowego.
9 Lekarz dyżurny lzby przyjęć uzgadnia przyjęcie pacjenta w oddział z lekarzem

dyżurnym danego oddziału.
10. pielęgniarka lzby przyjęć wykonuje niezbędne czynności higieniczne, przebiera

pacjenta i przewozi na wskazany przez lekarza oddział.
11. Transportuje chorego w oddział i przekazuje w raz zdokumentację medyczną,

wynikami badań Pielęgniarkom danego oddziału


