WYKAZ PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI
Księga Główna Przyjęć i Wypisów
Księga Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych Izby Przyjęć
Księga Przyjęć Gabinetu Zabiegowego
Księga oczekujących na przyjęcie do Szpitala
Rejestr/Księga Chorych Oddziału
Księga Raportów Pielęgniarskich
Rejestr/Księga Raportów Lekarskich
Księga Pracowni Diagnostycznej
Księga Bloku, Sali Porodowej
Księga dokonanych operacji Bloku Operacyjnego
Księga Przyjęć Poradni/Wykaz przyjętych pacjentów
Kartoteka środowiska epidemiologicznego
Lista klasowa (gab.profilaktyki szkolnej)
Zeszyt porad ambulatoryjnych (gab. prof.szkolnej)
Książka zabiegów leczniczych Zespołu Rehabilitacyjnego
Księga orzeczeń lekarskich
Księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zakaźnych
Księga odwołań od treści orzeczeń
Księga wizytacji stanowisk pracy
Księga konsultacji
Książka Transfuzyjna
Książka Noworodków
Rejestr orzeczeń lekarskich MP
Księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych MP
Rejestr orzeczeń do wydziału komunikacji
Rejestr książeczek zdrowia
Rejestr skierowań na szczepienia pracowników w SP ZOZ Nr 1
Rejestr pracowników po ekspozycji zawodowej
Rejestr badań profilaktycznych
Rejestr kierowców
Rejestr badań prywatnych
Rejestr chorób zakaźnych
Książka skarg i wniosków
Rejestr próbek krwi do badań z zakresu immunologii transfuzyjnej
Rejestr kontroli temperatury w lodówce
Rejestr kontroli tac intubacyjnych

Rejestr kontroli sprawności defibrylatorów
Rejestr kontroli planu higieny
Rejestr kontroli ważności leków
Rejestr kontroli ważności zestawu p/wstrząsowego
Rejestr książki transfuzjologicznej
Książka kontroli środków odurzających i psychotropowych
Książka/zeszyt ewidencji zgonów
Rejestr ekspozycji/w tym zranień ostrymi narzędziami
Rejestr materiału przekazywanego do sterylizacji
Rejestr oddanej i odebranej pościeli
Rejestr zdarzeń niepożądanych
Rejestr czynników ryzyka
Rejestr leków oddanych do utylizacji
Rejestr wyników histopatologicznych
Rejestr ruchu chorych
Rejestr kontroli metrologicznej glukometrów
Książka szkoleń wewnątrzoddziałowych
Rejestr dezynfekcji inkubatorów
Księga depozytów
Rejestr udostępniania dokumentacji medycznej
Rejestr pobieranych wycinków histopatologicznych
Rejestr pobieranego materiału do badań mikrobiologicznych
Protokół pielęgniarki operacyjnej
Książka kancelaryjna
Książka naliczania odpłatności za pobyt w ZOL
Rejestr czasu naświetlania pacjentów lampą UV
Rejestr wag niemowlęcych oraz wag dorosłych
Rejestr korespondencji przychodzącej/wychodzącej
Rejestr kontroli Sanepid-u
Rejestr dokumentacji medycznej archiwizowanej
Księga zabiegów w środowisku pacjenta
Książka pomiarów RR
Książka ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci
Ewidencja kart szczepień
Rejestr przychodów i rozchodów krwi
Rejestr przyjmowanych próbek i wydawanych wyników badań
Rejestr kontroli temp. urządzeń i pomieszczeń

Rejestr wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości
Rejestr telefonogramów zamówień krwi i jej składników
Rejestr raportów serologicznych i bankowych (bank krwi)
Książka badań wysyłanych do podwykonawców
Rejestr Kart Pracy
Ewidencja odpadów
Książka procedur sanitarno-epidemiologicznych
Rejestr wydanej dokumentacji do umieszczenia pacjenta w ZOL lub ZO
Rejestr wydanych postanowień przez Sąd o tymczasowym umieszczeniu
w ZPO lub innych placówkach op.-wych. poza Rzeszowem
Rejestr zakażeń szpitalnych
Rejestr czynników alarmowych
Rejestr protokołów kontroli wewnętrznej
Ewidencja decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Rejestr wypadków przy pracy
Rejestr chorób zawodowych
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
Rejestr kart badań i pomiarów czynników szkodliwych
Rejestr prac w narażeniu na czynnik biologiczny 3 i 4 grupy zagrożenia
Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników 3 i 4 grupy zagr.
Rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych
Rejestr szkoleń wstępnych z zakresu bhp i p/poż.
Rejestr skarg pisemnych
Rejestr pochwał pisemnych
Książka kontroli obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
Książka kontroli przychodów/rozchodów spir.: 96º i 70º
Ewidencja sporządzonych leków recepturowych
Rejestr przekazanych do utylizacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Ewidencja przychodu/rozchodu substancji psychotropowych
Rejestr dokumentacji zakupionych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Rejestr dokumentacji wstrzymanych i wycofanych z obrotu produktów leczniczych
i wyrobów medycznych (decyzje GIF-u)
Rejestr zrealizowanych receptariuszy z oddziałów szpitalnych
Rejestr zrealizowanych wniosków dla leków na import docelowy
Rejestr temperatur w lodówce, chłodni i pomieszczeniach, gdzie przechowuje się produkty
lecznicze i wyroby medyczne
Rejestr zleceń do sterylizacji
Zeszyt dziennej kontroli procesu sterylizacji: właściwy dla poszczególnego sterylizatora

Zeszyt kontroli biologicznej: właściwy dla poszczególnego sterylizatora
Zeszyt kontroli testów biologicznych: BI 0 Rapid i BI 0 Mini-Bio
Rejestr kontroli zgrzewu
Rejestry umów z kontrahentami
Rejestry kadrowo - płacowe

