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ZAKRES OBOWIĄZKÓW LEKARZA 

 

Do obowiązków lekarza należy: 

1. wykonywanie czynności związanych z objęciem dyżuru, w tym zapoznanie się z 

otrzymanymi zleceniami, zapoznanie się z dokumentacją pacjentów, nawiązanie 

łączności z osobami uczestniczącymi w zapewnieniu ciągłości świadczeń; 

2. dokonywanie obchodu lekarskiego z udziałem pielęgniarki,  

3. prowadzenie kontroli wykonywania czynności objętych ordynacją lekarską i 

opieką pielęgniarską  

4. podejmowanie zaplanowanych w godzinach ordynacji czynności  medycznych 

oraz świadczeń doraźnych niezbędnych ze względu na zmiany w stanie zdrowia 

pacjenta, z wpisem do historii choroby; 

5.sporządzanie dokumentacji związanej z wypisem, przeniesieniem lub zgonem 

pacjenta; 

6. organizowanie/uczestniczenie w zespołowych działaniach medycznych w razie 

potrzeby przy udziale pracowników wezwanych w tym celu do Szpitala; 

7. prowadzenie konsultacji na rzecz pacjentów szpitala a także korzystanie z 

konsultacji innego lekarza; 

8. zawiadamianie lekarza dyżurnego Izby Przyjęć o okolicznościach nadzwyczajnych; 

9. informowanie o stanie zdrowia pacjentów; 

10. prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej w czasie dyżuru ze 

szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących zleconych zabiegów i informacji 

na temat zmian w stanie zdrowia pacjentów mających miejsce w trakcie pełnienia 

dyżuru; 

11. wykonywanie czynności związanych z zakończeniem dyżuru, w tym sporządzenie 

raportu o wydarzeniach, które zaszły w czasie dyżuru i podjętych działaniach. 

12. Udzielanie pierwszej pomocy i natychmiastowe zawiadamianie przełożonych. 

13. Dbanie za powierzony sprzęt medyczny i ogólno logistyczny. 

14. Dbanie o higienę osobistą, schludny wygląd i porządek na stanowisku pracy. 



15. Noszenie służbowego ubrania. 

16. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej, przepisów BHP i PPOŻ. 

17. Taktowny, życzliwy i wyrozumiały stosunek do pacjenta. 

Lekarz współpracuje z: innymi jednostkami funkcjonalnymi oraz komórkami 

organizacyjnymi w zakresie zapewnienia właściwego poziomu świadczeń 

zdrowotnych udzielanych pacjentom przebywającym w oddziale. 

 

Lekarz wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez udzielającego 

zamówienie. 

 

 

Powyższy zakres czynności 

przyjąłem do wiadomości i realizacji. 

Jeden egzemplarz zakresu otrzymałem. 
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