
Zarz4dzenie nr 54l}0l9
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalisfycznego

Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lgborku
z dnia 06,12,2019 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zalcladu Opieki Zdrowotnej w Lgborku

Na podstawie art.24 ust.l pkt.9 i 12 ustawy z dnia 15 kwietnia20lk. o dzialalnoSci
leczniczej (tj.Dz.U. 22018 r. poz.160 ze zm.), orazna podstawie $ 12 Statutu SpSZOZ
zsiedzibq w Lgborku oraz $ 24 ust.5 Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ w Lgborku
zarz4dzam, co nastgpuj e :

$1

W Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakladu opieki Zdrowotnej w Lgborku, po uzyskaniu pozy'tywnej opinii Rady
Spolecznej, w formie Uchwaly w l1l20l9 z dnia 22.1I.2019 r. wprowadzam zmiany
okreSlone w zalqczniku nr I do zarzqdzenia.

Oglaszam tekst ujednolicony Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego zal<l.adu opieki Zdrowotnej w Lgborku
uwzglgdniajqcy zmiany, o kt6rych mowa w ust.l, stanowi4cy zalqcznik nr 2 do
zarzqdzenia.

Zaruqdzenie wchodzi z dniem 06.12.2019 r. i podlega podaniu do wiadomoSci pracownik6w
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZaVJadu Opieki Zdrowotnej w Lgborku.

1

2.

$2

DYREKTOR
Samo,1l2ielnego Publicznego Specialistvczneor

/aktadu 0 pgli Zdrow4rnej - lWiffi,r"\





Z a t q c z n i k 
" * i;f:: #r;aT, i'i; :: r:

zmianyw Reguraminie organizacyjnym spszoz * reaorfr(:ia 
0 6' I 2' 2 0 I e r'

Y l:g4q*inie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Lgborku wprowadza sig nastgpuj qce zmianyi

r) uz14e w Regulaminie wyrazy: ,,transportu sanitarnego" zastgpuje sig wyrazami:
,,transportu medycznego",

2) W rozdziale 8
' $ 31 otrzymuje brzmienie:

,,$ 3 1. Szpitalny OddzialRatunkowy
1. Szpitalny Oddzial Ratunkowy udziela Swiadczeri zdrowotnych polegaj4cych na

wstgpnej diagnostyce i podjgciu leczenia w zakresie niezbgdnym do stabilizacji
funkcji Zyciowych os6b znajdujqcych sig w stanie nagtego zagrohenia Zycia lub
zdrowia, aw szczeg6lnoSci, w razie wypadku, urazv, ci4zy i porodu, 

'zatrucia,

zar6wno u doroslych jak i dzieci.
2' Szpitalny Oddziat Ratunkowy realizuje Swiadczenia zdrowotne w trybie zagroaenia

Lycia i zdrowia na rzecz os6b kierowanych do SOR, przywiezionych przez zespoly
ratownictwa medyczne go i z gias za1 qcy ch si g samodzielni e.

3. Przyjgcie pacjenta oparte jest na segregacji medycznej pacjent6w (TRIAGE)
wedlug 5 - stopniowej skali pilnolcirozpoczgcia czynnoilciprzezlekarua.Kuhdy z
oczekuj4cych pacjent6w zostajepoddany badaniu podstawowych parametr6w
zyciowych i na podstawie uzyskanych wynik6w zostaje mu przypisany bdpowiedni
kolor okreSlajqcy pilnoSi udzielenia pomocy.

1) kolor gzorwony - pomoc natychmiastowa, pacjent przyjmowany jest poza
kolejnoSci4 - postgpowanie obejmuje w pierwszej kolejnoSci czynnoSci
ratuj4ce Zycie.

2) kolor pomaranczowy - pomoc bardzo pilna, czas oczekiwania do 10 minut
3) kolor 26ky -pomoc pilna, czas oczekiwania do 1 godziny
4) kolor zielony - pomoc odroczona, czas oczekiwania do 2 godzin.
5) kolor niebieski * wyczekuj qcy, czas oczekiwania do 4 godzin

4. Pacjenci kategorii niebieskiej i zielonej informowanr sqprzez osobg przeprowadzaj4ca
TRIAGE (pielggniarkg systemu, ratownika medycznego) o moZliwoSci uzyskania
pomocy medycznej w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej lub nocnej i
6wi4tecznej opieki nad chorym (NOCH). Decyzja w sprawie dalszego trybu leczenia
naIe?y do pacjenta, chyba 2e zostanie on przekierowany do jednostek podstawowej
opieki zdrowotnej lub NOCH bezpo6rednio przezlekarza.

5. Po zakoriczeniu procesu diagnostycztro - leczniczego pacjent wrv z zaleceniami
dotycz4cymi dalszego leczenia zostaje wypisany do domu, skierowany do
wiaSciwego oddzialu szpitalnego lub plac6wki medycznej,

6. Decyzje, o kt6rej mowa w pkt 5 powyzej, lekarz dyzurny SoR podejmuje
niezwlocznie po zakoriczeniu procesu diagnostyczno-Ieczniczego, przy azyml4czny
czas pobytu pacjenta na SOR nie powinien przekroczy(, 36 godzin od momentu
rejestracji.

L}



7 . Przyjgcie na oddziaL docelowy bezpoSrednio z SOR odbywa sig niezwio cznie, chyba
2e istniej4 obiektywne przyazyny uzasadniaj4ce oczekiwanie na przyjgcie, na oddzia|
docelowy przy zachowaniu czasu, o kt6rym mowa w ust. 6 powy2ej.

8. Szpitalny Oddzial Ratunkowy w razie koniecznoSci leczenia specjalistycznego
w celu zachowania ci4gloSci procesu leczenia, organizuje transport do innych
p o dmi ot6 w le czniczy ch i d o ko nuj e zab ezpre c zeni a me dyc zne go p acj ento w.

9. W celu realizacji zadah Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego Iekarze oddzialu
wsp6lpracuj 4 m. in. z zesp olarrti ratownictw a medy czne go or az z lekarzarni oddzial6w
szpitalnych.

10. SOR sklada sig z nastgpuj4cych obszar6w:
1) segregacji medycznej, rejestracji i przyjg6:
2) resuscytacyjno - zabiegowego:
3) wstgpnej intensywnej terapii:-
4) terapii natychmiastowej,
5) obserwacji,-
6) konsultacyjnego,
7) zaplecza administracyjno-gosp odarczego.

ll.Za organizacjg praay i nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy SOR we
wsp6lpracy z pielggniarkq oddzialow4."

- $ 38a ust.2 otrzymuje brzmienie:

,,2.Oddzial skiada sig z 16 miejsc pobyu dziennego."

- S 72 ust.1 pkt 2),3) i 4) otrzymq4 brzmienie:
,,2) zesp6l podstawowy stacjonuj4cy w Lgborku, w sklad kt6rego wchodz4:
- co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynnoSci ratunkowych,
w tym ratownik medyczny i ratownik/kierowca,
3) zesp6t podstawowy stacjonuj4cy w Wicku, w sklad kt6rego wchodz4:
- co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynnoSci ratunkowych,
w tym ratownik medyczny i ratownik/kierowca,
4) zesp6l podstawowy stacjonuj4cy w Lebie od 1 czerwca do 31 sierpnia, w sklad kt6rego
wchodz4:

- co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynnoSci ratunkowych,
w tym ratownik medyczny i ratownik/kierowca."

3) W rozdziale 10 $ 95 dodaje sig ust.2 o brzmieniu:
,,2, Oplaty, o kt6rej mowa w ust. 1, nie pobiera sig w przypadku udostgpnienia dokumentacji
medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w L4danym
zakresie i w spos6b, o kt6rym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 orazust. 3 ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjerrta (przez sporz4dzenie jej wyci4gu, odpisu,
kopii lub wydruku, na informatycznymnodniku danych, w formie skanu),

2) w zwi4zku z postgpowaniem przed wojew6dzk4 komisj4 do spraw orzekania o
zdarueniach medycznyc h,

3) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badari
Medycznych."

.J



4) W rozdziale 15 $109 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Po Smierci pacjenta, prawo wgl4du w dokumentacjg medyczn4 przysluguje osobie
upowaznionej przez pacjenta za Zycia lub osobie, kt6ra w chwili zgonu pacjenti byta jego
przedstawicielem ustawow;,m. Dokumentacja medyczna jest udostgpniunu takae osobie
bliskiej, chyba ze udostgpnieniu sprzeciwi sig inna osoba bliska lub- sprzeciwil sig temu
pacjent za tycia. W przypadku uzasadnionych wEtpliwoSci co do uprawnienia osoby bliskie.y,
sporu migdzy osobami bliskimi lub sprzeciwu wyrazonego za Zycia pacjenta udostgpnienie
dokumentacji osobie bliskiej nastgpuje na podstawie orzeczenia s4du."

5) Zalqcznik nr I do Regulaminu Organizacyjnego pt. ,,Struktura Oryanizacyjna
SPSZOZ w Lgborku" - otrzymuje brzmienie okreslonew zal4czniku.

DYREKTOR
Samodzielnego Publiczneru Specjalistycznego

Zakladu 0pieki Zdrow\.i w Lqborku

\.
Marta rffi+d,tipa
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Zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 54/2019
Dyrektora SPSZOZ w Lgborku

z dnia 06.12.2019r.

REGULAMIN
ORGANIZACYJNY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO

ZAI<LADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LqBORKTJ

(tekst ujednolicony - po zmianach wprowadzonych:
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 4712013 z dnia 4.06,2013r.,
zarzqdzeniem Dyrektora SPSZozw Lgborku Nr 84lz0l3 z dnia 29.11,2013r,,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr l7l20l4 z dnia 24,03.2014r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZozw Lgborku Nr 6g12014 z dnia 28,10,2014r,,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZwLgborku Nr 2612015 z dnia 17.04.2015r.,
Zavz4dzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 35/2015 z dnia 18.06.2015r.,
Zarz1dzeniem Dyrekto ra SPSZO Z w Lgb orku Nr 44 12015 z dnia I 8.08.20 1 5r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 49/2015 z dnia 02.10.2015r.,
Zarz4dzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 55/2016 z dnia 30.09.2016r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 3ll20l7 z dnia 05.06.2017r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZwLgborku Nr 3gl20l7 z dnia 27,07.2017r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 5212017 z dnia28.09,2017r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZoZw Lgborku Nr 7212017 z dnia l8,l},z0l7r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 15/2018 z dnia 06.03.2018r.,
zarzqdzeniem Dyrektora SPSZoZw Lgborku Nr 2212018 z dnia 29,03,2018r.,
Zarz1dzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 38/2018 z dnia 01.06.2018r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 5712018 z dnia 07.08.2018r.,
Zarz4dzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 7ll20l8 z dnia 28.09.2018r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 10712018 z dnia 21,12.2018r.,
zarzbdzeniem Dyrektora SPSZozw Lgborku Nr 512019 z dnia 07,02.2019r,,
zarzqdzeniem Dyrektora SPSZozw Lgborku Nr 25l20lg z dnia 27,06.2019r,
zarz4dzeniem Dyrektora SPSZozw Lgborku Nr 54/2019 z dnia 06,12,2019r.\

Lgbork, dn. 06.12.2019 r.

a\



Regulamin Organizacyjny SPSZOZw Lgborku zgodnie z ustaw4 o dzialalnoSci
leczniczej z dnia 15 kwietnia20llr.zawiera'.
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Rozdzial 13.............. .....46
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P:ozdzial 14.............. .....47
Spos6b kierowania kom6rkami organizacyjnymi ZakJadu.... ..,...........47
Rozdzial 15.............. ..... 4g
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$1.

Rozdzial L

Postanowienia og6lne

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zaldadu
opieki Zdrowotnej w Lgborku,zwary dalej ,,Regulaminem" okresla w szczeg6lno$ci:
1) organizacig i zadania poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych zaklad6w

leczniczych Zal<ladu,
2) spos6b i warunki udzielania Swiadczeri zdrowotnych,
3) prawa i obowi4zki pacjenta,

Uzyle w Regulaminie terminy oznaczalq:
1) Zal*ad Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZahJad Opieki Zdrowotnej

w Lgborku,
2) Dyrektor Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakladu

Opieki Zdrowotnej w Lgborku,
3) ustawa o dzialalnoSci leczniczej - ustawg z dnia 15 kwietnia 20tl r. o dzialalnoSci

leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 zp62n. zm.),
4) statut - statut Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zal<ladu Opieki

Zdrowotnej w Lgborku.

Rozdzial2
Nazwa Zal<ladu

Zalclad dziala pod nazw4: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZakJad Opieki
Zdrowotnej w Lgborku.

Rozdzial3
Cele i zadaniaZakladu

$ 4. Celem ZabJadu jest podejmowanie dzialah na rzecz ochrony oraz poprawy stanu
zdrowia ludno$ci poprzez organizowanie i prowadzenie dzialalnoSci leczniczq,
profilaktycznej i rehabilitacyjnej, propagowanie zachowah prozdrowotnych, a takLe
ksztalcenie os6b wykonuj4cych zawody medyczne oraz stale podnoszenie jakodci
Swiadczonych uslug.

$ 5. Zal<lad organizuje i udziela Swiadczeri zdrowotnych obejmuj4cych dzialania sluz4ce
zachowaniu, ratowaniu, przyr,vracaniu lub poprawie zdrowia otaz inne dzialania
medyczne wynikaj4ce z procesu Ieczenia, ustawy o dzialalnoSci leczniczej, ustawy
o paflstwowym ratownictwie medycznym, ustawy o zdrowiu psychicznym lub
przepi s6w odrgbnych re guluj 4cy ch zasady ich wykonywania.

$ 5a. Do korzystania ze Swiadczeri opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodkow publicznych
maj4 prawo Swiadczeniobiorcy, o kt6rych mowa w art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanychze Srodk6w publicznych (Dz.
U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 zp62n, zm.).

$6.
1. ZadantemZakJadu jest wykonywanie dzialalnoSci leczniczej w rodzaju:

1) stacjonarne i calodobowe Swiadczenia zdrowotne,
2) ambulatoryjne Swiadczenia zdrowotne.

$2.

$3.

-_\-
fulkfil.



Zadaniem Zaldadu jest wykonywanie medycznych czynno6ci ratunkowych
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Paristwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr l9l,poz. I4I0 zp6Ln. zm).
ZaI<Lad moze prowadzid dzialalnofil inn1niz dzialalnoSi lecznicza, w zakresie:
1) dzialalnoSci szkoleniowo - edukacyjnej,
2) dzialalnoSci wydawniczej,
3) poradnictwa,
4) uslug transportowych i parkingowych,
5) uslug gastronomicznych,
6) uslug kosmetycznych i higienicznych,
7) uslug pralniczych,
8) sterylizacji sprzgtu i wyrob6w medycznych,
9) uslug handlowych,
1 0 ) zb i eran ia, magazynowani a i pr zekazy wani a o dp ad6w do utylizacji,
11)zbywania, v',ydzier1awiania, wynajmowania lub u2yczania skladnik6w maj4tku

trwalego,
7 2) pr zechowania zwlok oruz przy gotowania zwlok do pochowania.
Zal<\ad wykonuje okreSlone w odrgbnych przepisach zadania zwiqzane z potrzebami
obronnymi paristwa oraz gotowo6ci do dzialania w sytuacjach kryzysolvych i stanach
nadzwyczqnych.

Rozdzial4
Struktura organizacyjna ZakNadu

$ 7. Strukturg or ganizacyjnq, Zal<Ladu stanowi4:
1. Dyrektor,
2. ZastEpca Dyrektora do Spraw Finansowych,
3. Naczelny Lekarz,
4. Naczelna Pielggniarka,
5. Gi6wny Ksiggowy,
6. Pelnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarz4dzania,
7. Zaktady lecznicze Zal<Ladu:

1) Szpital,
2) Ambulatoryjna Opiek a Zdrowotna,

8. Kom6rki organizacyjne/samodzielne stanowiska i pracownicy realizq4cy pozostale
zadania zwi4zane z podstawowq dzialalno{tci4 zaklad6w leczni czych ZalJadu.

1) DzialEpidemiologii,
2) Sterylizatornia,
^\ 

o5) Zywlenle"
4) iziatHigieny,
5) Psycholog,
6) Dietetyk,
7) Koordynator ds. Transplantologii,
8) Koordynator ds. Transfuzjologii,
9) Pracownik Socjalny,
10) Kapelan Szpitala,
1 1) Inspektor Ochrony Radiologicznej,
12) Pelnomocnik ds. Pacienta.

2.

3.

4.
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9. Kom6rki organizacyjne zapewniqqae Zaldadowi obslugg administracyjnq,
ekonomiczn4, techniczn4, gospo darczq i obslugi:

1) Dzial KsiggowoSci w tym:
a) Sekcja Rachunkowofci Finansowej,
b) Sekcja Plac,

c) Kasa GlownaSzpitala,
d) Samodzielne Stanowisko ds. ZFSS,

2) Dzial Kontraktowania, Rozliczehi Statystyki w tym:
a) Sekcja Statystyki Medycznej,
b) Archiwum,

3) Dziat Analiz i Projekt6w,
4) Dzial Zam6wieh Publicznych,
5) Dzial Techniczny w tym:

a) Sekcja Eksploatacyjna,
b) Sekcja Aparatury Medycznej,
c) Sekcja Zaopalrzenia i Magazyny,
d) Sekcja Inwestycji i Dozoru Budowlanego,
e) Sekcja Ochrony,

0 Sekcja Transportu.
6) DzialKadr,
7) Dzial Informatyki w tym:

o Admini strator S ystem6w Inform aty czny ch,
8) Inspektor Ochrony Danych,
9) Radcy Prawni,
1 0) Sekretariat,
I 1) Inspektor BHP,
12) Inspektor do Sprawy Ochrony Srodowiska,
13) Spoteczny Inspektor Pracyo
14) Inspektor ds. Obronnych,
I 5) Inspektor ds. przeciv,rpoharowych.

$8.
1. Zaklad wykonuje dzialalno1lleczniczqw nastgpujqcych zaldadachleczniczych:

1) Szpital,
2) Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna.

2. ZaI<Lad leczniczy Szpital wykonuje dzialalnoSd leczniczq w nastEpujqcych
jednostkach organizacyjnych i wchodzqcych w ich sklad kom6rkach organizacyjnych:

1) Szpital, w tym:
a) Szpitalny Oddziat Ratunkowy,
b) Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
c) Oddzial Chor6b Wewngtrznych,
d) O ddziat Kardiolo gi czny i Rehabilitacj i Kardio lo g icznej,
e) Oddziat Geriatryczny,
0 Oddzial Chirurgiczny Og6lny, Chirurgii Onkologicznej i Rehabilitacyjny,
g) Oddzial Chirurgii Urazowo - Ortopedycznq, Rehabilitacji i Rehabilitacji

Narz4du Ruchu,
h) O ddzial Ginekologi czno-P ololniczy,
i) OddziatNeonatologiczny,

J^



Oddzial Pediatryczny,
o ddzial P sychiatryczny, P sych o geiatry c zny, L e czeni a Alko ho l owych
ZespoLow Abstynencyjnych (Detoksykacj i),

l) Izbakzyjg6 Szpitalna,
m) Apteka Zakladowa,
n) Blok Operacyjny,
o) Sala Porodowa.

2) Pracownie Diagnostyczne i Zabiegowe, w tym:
a) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analityczne), w tym:

o Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi,
b) Pracownia Diagno styki Laboratoryjnej (Laboratorium Mikrobiolo giczne),
c) Pracownie Diagnostyki Obrazowej w tym:

o Pracownia Rentgenodiagnostyki Og6lnej,
o Pracownia USG,
o PracowniaTomografii Komputerowej,
o PracowniaMammografii,

d) Pracownia Patomorfologii w tym:
o Prosektorium

e) PracowniaEndoskopii,

0 Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej.

3 . ZalcLad leczniczy - Ambulatoryj na Opieka Zdr ow otna wykonuj e dzialalno 56 leczmcz4
w nastgpujqcychjednostkach organizacyjnych i wchodz4cych w ich sklad kom6rkach
organizacyjnych:
1 ) Poradnie specjalistyc zne, w tym:

a) Poradnia Alergolo giczna,
b) Poradnia Chor6b Piuc,
c) Poradnia Onkologiczna,
d) Poradnia Diabetolog iczna,
e)Dzial Fizjoterapii,
f) Poradnia Logopedyczna,
g) Poradnia Medycyny Sportowej,
h) Poradnia Medycyny Pracy,
i) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

2) Poradnie przyszpitalne, w tym:
a) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
b) Poradnia Rehabilit acyjna,
c) Poradnia Rehabilitacji Narz4du Ruchu,
d) Zesp6l Rehabilitacji Domowej,
e) Poradnia Chirurgii Og6lnej,
f) Poradni a P ololniczo-Ginekolo giczna,
g) Poradnia Neonatol ogiczna,
h) Szkola Rodzenia,
i) Poradnia Laktacyjna,
j) Poradnia Kardiologiczna,
k) Poradni a Geiatry czna,
l) Poradni a Zdrowiapsychicznego,
m) Oddzial Dzienny Psychiatryczny,

i)
k)

J



n) Ze sp6t Leczenia Sro dowi skowe go (domowe go ),
o) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

3) Podstawowa OpiekaZdrowotna w tym:
a) Poradnia (gabinet) Nocnej i Swiqtecznej Opieki Zdrowotnej,
b) PoradniaLekaruaPoz,
c) Poradnia Pielggniarki POZ,
d) Poradni a P olohnej P OZ,
e) Punkt Szczepieh,
f) Poradni a Dietetyczna,
g) Gabinet diagno styc zno-zabie gov'ry .

4) Ratownictwo medyczne, w tym:
a) Zespoly ratownictwa medycznego specjalistyczne i podstawowe.

5) Pozostala dzialalnoSd medyczna, w tym:
a) Zesp6l Transportu Medycznego,

$ 9. Strukturg oryanizacyjnqZakladu okreSla zalqczniknr 1 do Regulaminu.

Rozdzial5
Rodzaj dzialalnoSci leczniczej oraz zakres udzielanych Swiadczer[ zdrowotnych

$ 10. ZaJ<tadprowadzi dzialalnoici Ieczniczqw rodzaju:
1) stacjonarne i calodobowe Swiadczenia zdrowotne szpitalne, w zald.adzie

Ieczniczym Szpital,
2) ambulatoryjne Swiadczenia zdrowotne, w zakLadzie leczniczym Ambulatoryjna

Opieka Zdrowotna.

$ 11. Zal<l.adudziela Swiadczefr zdrowotnych w szczeg6lnoSci w zakresie:
1) leczenie szpitalne,
2) opieka psychiatryczna i leczenie ,ualeZnieh, w warunkash stacjonarnych,

dziennych i ambulatoryjnych w tym leczenie Srodowiskowe (domowe),
3) ambulatoryjna opieka specjalistycznaw tym: w zakresie medycyny pracy,
4) ambulatoryj ne Swiadczenia diagnostyczne i kosztochlonne,
5) Swiadczenia odrgbnie kontraktowane,
6) profilaktyczne programy zdrowotne,
7) ratownictwo medyczne,
8) rehabilitacjalecznicza w tym:

a) rehabilitacja w warunkach stacjonarnych,
b) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
c) rehabilitacja w warunkach domowych,
d) fizj oterapia ambulatoryjna,

9) podstawowa opieka zdrowotna w tym:
a) Nocna i Swi4teczna Opieka nad Chorym (I.{OCH),

l0)Swiadczenia koordynowane w tym miedzy innymi:*
a) Koordynowana Opieka nad Kobiet4w CiqLy (KOC),
b) pakiet onkologiczny.

tW ramach povryhszych zakres6w poszczeg6lne Swiadczenia mogq byi udzielane w ramach
KO ORDYNOWANYC H PRO CE S OW LEC ZNICZY CH I REHEB ILITACYJNYCH.

J
WP



Rozdzial6
Miejsce udzielania Swiadczerfl zdrowotnvch

$ 12.
1. ZaJcLad udziela Swiadczeri zdrowotnych w pomieszczeniachZakJadumieszczqcych sig

w Lgborku przy ul. Juliana Wggrzynowicza13.
2. Ambulatoryjne $wiadczenia zdrowotne mog4 byi udzielane takie w miejscu pobytu

pacjenta.
3. Swiadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego realizowane

w siedzibie Zaldadu, miejscu pobytu pacjenta lub w pojeldzie ptzeznaczonym
udzielania tych 5 wi ad cze ri.

4. Miejscem stacjonowania zespol6w ratownictwa medycznego sQ:

1) Siedziba zaldadu,
2) Wicko 43,
3) tr-eba, ul. Pocztowa 10.

RozdzialT
Przebieg procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnychrzzapewnieniem wla6ciwej

dostgpnoSci i jakoSci tych Swiadczeri w jednostkach lub kom6rkach organizacyjnych
Zakladu

$ 13.

ZakLad udziela Swiadczeri zdrowotnych w pomieszczeniach odpowiadaj4cych
wymogom fachowym i sanitarnym okreslonym w odrgbnych przepisach.

Swiadczenia zdrowotne udzielane s4 wyl4cznie przez osoby wykonuj4ce zaw6d
medyczny oraz spelniaj4ce wymagania zdrowotne okreslone w odrEbnych
przepisach. Obowi4zek spelnienia okreSlonych odrgbnymi przepisami wymagat'r
zdrowotnych dotyczy rowniez personelu pomocniczego oraz innych pracownik6w
zakladu uczestmcz4cych w pro ce sie udziel ania swiadczeri zdrowotnych.

Ptzy udzielaniu Swiadczeri zdrowotnych pracownicy zaldadu obowi4zani s4
poslugiwa6 sig najlepsz4 wiedzq i umiejgtnoSciami stosownie do standard6w
postgpowania i procedur medycznych okreslonych odrgbnymi przepisami.

Zal<Lad mohe powierza6 wykonywanie Swiadczef zdrowotnych na podstawie um6w
prawa cywilnego innym uprawnionym podmiotom, z zastrzeaeniem, ze
postanowienia tych um6w nie mogq byi sprzeczte zpostanowieniami niniejszego
regulaminu, umowami zawartymi z platnikiem publicznym i powszechnie
obowi4zuj 4cymi przepisami prawa.

s4

do

1.

2.

a

4.

$ 14.

ZakLad udziela Swiadczeri zdrowotnych pacjentom bez wzglgdu na ich miejsce
zamieszkantia, a w zakresie ratownictwa medycznego - pacjentom wymagaj4cym
pomocy, przebywaj4cym na terenie miasta Lgborka iLeby, gmin Cewice, Linia, Nowa
wie$ Lgborska, Potggowo, wicko r Lgczyce lub na innym obszarze je6li zajd4
szczeg6lne ku temu okolicznoSci.

J"
rl,176



$ ts.
1. ZaIdad prowadzi dokumentacjg medyczn4 os6b korzystajqcych ze Swiadczefr

zdrowotnych, zgodn4 zzasadami okredlonymi w odrgbnych przepisach.

2. Swiadczenia zdrowotne i zwiqzane z ichudzielaniem uslugi podlegaj4 rejestrowaniu
i monitorowaniu w systemie informatycznym, rejestrze uslug medycznych i
statystyce medycznej.

$ 16, Dokumentem uprawniqqcym do bezplatnej opieki zdrowotnej jest dow6d objgcia

ubezpieczeniem zdrowotnym, odpowiadaj4cy wymaganiom ustawy z dn.27 sierpnia

2004r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (tj.

Dz.U. 22008r. nr 164,poz. 1027 ze zm.).

$ 17.

Zal<ladudziela Swiadczeri zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom

uprawnionym do tych Swiadczeh na podstawie odrgbnych przepis6w - nieodplatnie,

za czE{ciow4 lub calkowit4 odplatno6ci4.

Swiadczeniami odptatnymi czgsciowo lub calkowicie dla os6b wskazanych w ust. 1

sq,v'rylqcznie takie Swiadczenia, kt6re okreSlono odrgbnymi przepisami. Do ustalania

oplat za te Swiadczenia stosuje sig ceny umowne ustalane przez Dyrektora Zaldadv.

Osobie, o kt6rej mowa w ust.l przystuguje na podstawie zlecenia Iekarua

ubezpieczenia zdrowotnego bezplatny przejazd drodkami transportu medycznego

w tym lotniczego do najblilszego zakladu opieki zdrowotnej na zasadach

okreSlonych w ustawie o Swiadczeniach opieki zdrowotnej.

II,

a

$ 18.

2.

1. O przyjgciu do szpitala osoby zgl.aszajqcej sig lub skierowanej przez lekarza albo

uprawnion4 instytucjg orzeka lekaru Wznaczony do tych czynnoSci, po zapoznaniu

sig ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego

albo opiekuna faktycznego, chyba 2e na mocy odrEbnych przepis6w mozliwe jest

przyjgcie do szpitala bez Wr uhenia zgo dy.

Jezeli lekarz, o kt6rym mowa w ust. I stwierdzi potrzebg niezwlocznego

umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc, zakes Swiadszef udzielanych

przez szpital lub wzglgdy epidemiczne nie pozwalqq na przyjEcie, szpital po

udzieleniu niezbgdnej pomocy zapewniaw ruzie potrzeby przewiezienie pacjenta do

innego szpitala, po uprzednim porozumieniu sig z tym szpitalem. O dokonanym

rczpoznaniu stanu zdrowia i o podjgtych czynnoSciach Iekaru dokonuje

odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej.

1. Wypisanie ze szpitala, jeheli przepisy szczeg6lne nie stanowiqtnaczej, nastgpuje:

1) gdy stan zdrowiapacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,

2) na Zqdanie osoby przebywajqcej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,

J.
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3) gdy osoba przebywalqca w szpitalu w spos6b ru24cy narusza regulamin
porz4dkowy, a nie zachodzi obawa, ze odmowa lub zaprzestanie udzielania
Swiadczeri mohe spowodowa6 bezpoSrednie niebezpieczefstwo dla jej Zycia lub
zdrowiaalbo 2ycia lub zdrowia innych os6b.

2' Jeheli przedstawiciel ustawowy Zqda wypisania ze szpitala osoby, kt6rej stan
zdrowia wymaga leczenia w szpitalu, Dyrektor Zal<Ladu lub lekarz przez niego
upowaZniony moZe odm6wi6 wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia
przez wlaSciwy s4d opiekufrczy, chyba 2e przepisy szczeg6Ine stanowi4 inaczej.
Osoba odmawiaj4ca wypisania zawiadarrria niezwlocznie s4d opiekuriczy o tym
fakcie z podaniem przyczynodmowy.

3' Osoba wystgpuj4ca o wypisanie ze szpitala na wlasne Z}danie jest informowana
przez lekatza o mozliwych nastgpstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba
taka sklada pisemne oSwiadczenie o wypisaniu ze szpitala na wlasne L4d,anie.
W przypadku braku takiego oSwiadczenia lekarz sporz4dza adnotacjg
w dokumentacj i medycznej.

$ 20. Jezeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera maloletniego lub
osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze szpitala w Wznaczonym terminie,
szpital zawiadamra o tym tiezwlocznie organ gminy wlaSciwej ze wzglgdu na miejsce
zamreszkania lub pobytu tej osoby oraz organizt4e na koszt gminy przewiezienie do
miej sca zarnieszkania.

$ 21. Odwiedziny chorych w szpitalu odbywa6 sig mog4 codziennie w godzinach
ustalonych w regulaminach oddzial6w.

922.

1' O pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta, zagra?ajqcego Zyciu lub jego 6mierci
zawiadamia niezv,{ocznie lekarza leczqcego lub lekarua dyzurnego-pielggniarka
oddzialow a lub pielggniarka odcinkowa.

2. O pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta przebywaj4cego w szpitalu powoduj4cego
zagrohenie Zycia lub w razie jego Smierci zawiadamia niezwlocznielekarz t"irqy
lub lekarz dyZurny wskazan4 przez chorego osobg lub instytucjg, przedstawiciela
ustawowego albo opiekuna faktycznego.

3. Zwloki os6b zmartych w szpitalu nalezy umieSci6 w chlodni w prosektorium.
Czynno3i tg wykonuje technik sekcyjny, a w mziejego nieobecnosci pracownicy:
straznicy tlenowi wspomaganiprzezpersonel oddzialu,na kt6rym nast4pil zgon.

4. Zwloki osoby, kt6ra zmarta w szpitalu, mog4 by6 poddane sekcji (w szczeg6lnoSci
gdy zgon tej osoby nast4pi przed uplywem 12 godzin od przyjgcia do sipitala),
chyba ze osoba ta za irycia v,ryrazila sprzeciw lub uczynii to jL: przedstawiciel
ustawowy, z zastrzeheniem ust.S.

5. Postanowienia ust. 4 nie dotycz4 dokonywania sekcji zwlok w sytuacjach:
1) okreSlonych w kodeksie postgpowania karnego,
2) gdy przyczvny zgonu nie mozna ustalii w spos6b jednoznaczny,
3) okreslonych w przepisach o chorobachzaku2nychi zaku2eniach.

J
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$ 23.

6,

1

5.

6.

O zaniechaniu sekcji zwlok sporzqdza sig adnotacjg w dokumentacji medycznej,

do kt6rej zalqcza sig oSwiadczenie osoby zmarlej lub jej przedstawiciela

ustawowggo.

Zaniechame lub dokonanie sekcji zwlok zarzqdza Dyrektor Zakladu lub Naczelny

Lekarz na wniosek wiaSciwegolekarua kieruj4cego oddzialem lub - w razie potrzeby

- po zasiggnigciu jego opinii. W dokumentacji medycznej zarnieszcza siE adnotacjE o

dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwlok z odpowiednim uzasadnieniem.

Dokonanie sekcji zwlok nie moZe nast4pii wczeSniej niz po uplywie 12 godzin

od stwierdzenia zgonu.

Jeheli zachodzipofizebapobrania ze zv,il,okkom6rek, tkanek lvb narzqd6w, Dyrektor

ZahJadu moze zadecydowai o dokonaniu sekcji zwlok przed uplywem 12 godzin

przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu

iprzeszczepianiu kom6rek, tkanek i narzqdow.

W razie zgonv pacjenta w szpitalu zwloki przechowuje sig w chlodni nie dluzej niz

72 godziny nieodplatnie. Po tym czasie pobierana jest oplata, w wysokoSci

okreSlonej w rczdziale 12 Regulaminu.

Zwloki pacjenta mogq byi przechowywane w chlodni dluzej ni272 godziny, jezeli:

1) nie mog4 zostal wczeSniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do

pochowania zwlok pacj enta,

2) w zwi4zku ze zgonem zostaLo wszczgte dochodzenie lub Sledztwo,

a prokurator nie zezwolil na pochowanie zwlok,
3) przemawiqq za tym inne niz wymienione w pkt I i 2 wuZne ptzyczyny, za

zgodq albo na wniosek osoby lub instltucji uprawnionej do pochowania zwlok
pacjenta.

Laborant sekcyjny jest zobowi4zany zwloki osoby zmarlej w szpitalu umyi, okryi
i wydad osobie uprawnionej do ich pochowania. CzynnoSci te wykonywane sQ

nieodplatnie.

Przechowywanie zwlok os6b, kt6re nie zmarly w szpitalu oraz ich przygotowanie do

wydania odbywa siE za pobraniem oplaty. Oplata pobierana jest od os6b

i podmiot6w zlecajqcych przechowanie i ubieranie zwlok.

l.

Rozdzial S

Organizacj a i zad,ania poszczeg6lnych j ednostek lub kom6rek organizaryjnych Zakladu
oraz warunki wsp6ldzialania tych jednostek lub kom6rek dla zapewnienia sprawnego

i efektywnego funkcjonowania Zal<\adu pod wzglgdem diagnosfyczno-leczniczym,
pielggnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodar czym

$ 24.
Dyrektor

1. Dyrektor kieruje dzialalnoSci4 Zaldadv r reprezentuje Zaldad na zewnqtrz.

2.

3.

4.

11 J.



2. Dyrektor j e st przeholonym wszystkich pracownik6w.
3 . Dyrektor ponosi odpowiedzialnoSi za zarzqdzanie Zaklad,em i gospodarkg fi nansow4.
4. Dyrektor zald.aduwykonuj4c swoj4 funkcjg zapewnia w szczeg6lnodci:

1) koordynacjg dzialania wszystkich kom6rek i jednostet szpitala w zakresie
zgodnoSci z zadaniami statutowymi,

2) organizacj g kontroli wykonywan ia zadafi przezposzczeg6lne kom6rki,
3) wsp6ldzialanie z innymi zakladamr opieki zdrowotnej w zakresie rcalizacji

zadart statutowych,
4) rcalizacjg zadah zleconych przez organ zalo|ycielsk|
5) udzielanie Swiadczeri zdrowotnych v,ryl4czme przez osoby o odpowiednich

uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych
okreSlonych odrgbnymi przepisami,

6) bieh4cy nadz6r nad wykonywaniem pr zez zatJad, zadaa statutowych.
5. Dyrektor ZahJadu wydaje wewngtrzne akty prawne, kt6rych projekty sporz4dzaj4

p rac owni cy wlaS c iwyc h kom6rek or ganizacy jnyc h.
6. Dyrektor Zakladu wyznacza swoich zastgpc6w.
7. Dyrektor zakJadu podejmuje decyle w sprawach pracowniczych, dotyczqcych

w szczeg6lnoSci:
1 ) nawiqzywania i rozwiqzywania stosunk6w pracy,
2) karania, nagradzania i v,ryr6hniania pracownik6w,
3 ) przyznaw ania premii i zmiany wynagrodzefl pracown iczy ch,
4) umocowania pracownik6w do realizacjr okredlonych zadai.

8. Dyrektor Zaldadu Zawiera umowy cywilno-prawne na reahzacjg 6wiadczeri
zdrowotnych i inne.

9. Dyrektor Zaldadu sprawuje nadz6r nad wykonywaniem zad,art przez pracownik6w
bezpo3rednio podleglych.

10. Dyrektor Zal<Ladu dokonuje oceny jakoSci
stanowiskach kierowni czy ch.

1 1. Dyrektor ZahJadu wydaje zalecenia dotycz4ce
pozostaje w stosunkach cywilnoprawnych, co
um6w.

12. Dyrektor ZaHadu ostatecznie rozpatruje skargi,
i pacjent6w.

dzialaf os6b zatrudnionych na

jako6ci dzialuh os6b z kt6rymi
nie vrrylqcza charakteru zawartych

wnioski i zulalenia pracownik6w

13. Dyrektot Zakladuwydaje izatwierdza regulaminy obowi4zuj4ce w Zal4adzie.
1 4. Do v,ryl4cznej aprobaty Dyrektora Zaldadu nalehq sprawy :

1) zwi4zane z wykonywaniem funkcji kierownika jednostki organizacyjnej,
2) kierownictwa i nadzoru nad dzialalnoilci4 os6b bezpoSrednio podlegiych,
3) wsp6ldzialaniaz Rad4 Spoleczn4, Rad4 Pracownik6w i zwipzkamiiawodowymi,
4) wsp6ldzialun:" 

? organem zalo?ycielskim i zakladami opiekizdrowotnej,
5) wydawanie akt6w prawnych wewngtrznych,
6) ustalenie re gulaminu oryanizacy jne go Zakladu,
7) zakupu sprzgtu i aparatury medycznej z zachowaniem postanowieri ustawy

o dziatalno$ci leczniczej i innych odrgbnych przepis6w p.u*u.
15. Dyrektot Zaldaduw uzasadnionych przypadkach -oz. upowa2ni6 ZastqpcqDyrektora

do spraw Finansowych, Naczelnego Lekwza lub inn4 wznaczon4 orobg do
czynnosci w sprawach wymienionych w ust. 14 naczas swojej nieobecnosci.
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$ 2s.
ZastEpca Dyrektora do Spraw Finansowych

l. Zastgpca Dyrektora do Spraw Finansowych kieruje i nadzoruje bezpoSrednio
dziaLalno 66 fi nansow4 i inwestycyj nq ZalJadu.

2. Do zadaf Zaslqpcy Dyrektora do Spraw Finansowychnale?y w szczeg6lnoSci:
1) opracowywanie rocznego planu finansowego oraz biezqcy nadz6r nad jego

r ealizacj q t pr ze str ze gani em,
2) opraoowywanie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego,
3) nadz6r merytoryczny i finansowy nad przygotowaniem i przeprowadzaniem

postgpowari o udzielanie zam6wieri publicznych,
4) nadz6r nad dzialalno S ci 4 pro mo cyj n 4 ZaVJadu
5) koordynowanie prac nad planem inwestycyjnym oraz nadz6r nad jego

rcahzacj4,
6) nadz6r nad utrzymywaniem zaopatrzenia i infrastruktury technicznej

w nalezytej sprawnoSci,
7) nadz6r merytoryczny nad statystyk4 medycznqi rejestrem uslug medycznych,
8) wykonywanie innych zadah zleconych ptzez Dyrektora Zaldadu.

3. ZastEpca Dyrektora do Spraw Finansowych odpowiedzialny jest za caloksztah
dzi alalno S c i fi nans owej i inwe stycyj nej ZaVJadu.

4. Zastgpca Dyrektora do Spraw Finansowych odpowiada za prawidlowe wykonywanie
zadan i podlega bezpoSrednio Dyrektorowr Zaldadu.

$ 26.
Naczelny Lekarz
1. Naczelny Lekarz kieruje i nadzoruje bezpoSrednio dzialalno6i medycznqZal<tadu.
2. Do zadafiNaczelnego Lekarzanale?y w szczeg6lnoSci:

1) tworzenie warunk6w nale?ylej realizacjr zaduh ZahJadu, zwi4zanych
z dostgpnoSci4 i poziomem udzielanych Swiadczef zdrowotnych,

2) zapewnienie jakoSci i dostgpnoSci Swiadczeri zdrowotnych na poziomie
odpowiadajQcym wsp6lczesnej wiedzy medycznej z uwzglgdnieniem
podpisanych um6w atakhe mozliwodci organizacyjnych i finansowych zakladu,

3) zapewnienie zgodnoSci zakresu i rodzaju udzielanych Swiadczef zdrowotnych
z zakresem i rodzajem Swiadczenia uslug przewidzianych w Statucie,
z pr zy j qly mi standardami i pro c e durami medyc zny mL or az rc zvmjanie m e dyc znej
dzialalno6ci komercyjnej,

4) kontrola rcalizacji przez medyczne kom6rki oryanizacyjne Zal<ladu um6w
o udzielanie Swiadczefr opieki zdrowotnej, w tym w szczegllnorici zawartych
z platnikiem publi cznym powszechne go ubezpi eczenia zdrowotne go,

5) nadz6r nad prawidlowq realizacj4 przychod6w i ponoszonych koszt6w
dzialalnoSci przez podlegte kom6rki organizacyjne. Wsp6ltworzenie polityki
finansowej poptzez opracowywanie wyceny procedur medycznych
wykonywanych w ZaTdadzie,

6) wprowadzanie nowych technologii medycznych w oddzialach szpitalnych oraz
analizowanie realizowanych procedur medycznych pod wzglgdem ich
efektywnoSci medycznej i ekonomicznej,

7) nadz6r nad zachowaniem co najmniej minimalnych norm wyposa2enia w sprzgt,
aparaturg i Srodki medyczne oraz zachowanie tych standard6w stosownie do
obowi4zuj4cych przepis6w,

8) nadz6r nad prawidlowoSci4 gospodarowania sprzgtem i aparaturqmedycznq,
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9) koordynacj a i nadz6r nad prac4 podlegtych oddzialow, pododdzial6w, zaklad6wi dzial6w dzialalnoSci podstawowej orcz wsp6lpraca z kierownikami innych
dziat6w Zakladu,

1 0) nadz6r nad wykonywaniem zadaa z zal<resu epidemiologii,
11) planowanie i optymalizacja zatrudnienia oraz :udzii w procesie rekrutacji

personelu medycznego,
12) organizowanie i inicjowanie wsp6lpracy z innymi podmiotami udzielaj4cymi

Swiadczenia zdrowotne i uslugi medyczne,
13) rozpatrywartie wniosk6w, skarg i uwag pacjent6w,
14) wsp6lpraca z samon4dami lekarskim i pielggniarskim,
15) tworzenie warunk6w organizacyjnych i technicznych przechowywania

dokumentacji medycznej zapewniaj4cych jej poufnoS 6, zabezpieczajqcyci przed
dostgpem os6b nieupowa2nionych, zniszczeniem lub iagubieniem oraz
umoZliwiaj4cych jej wykorzystanie bez zbgdnej zwloki zgodnie z przepisamr
prawnymi,

1 6) wykonywanie innych zadafi zleconych przez Dyrektora zatdadu.
3. Naczelny Lekarz odpowiedzialny jest za caloksztalt dzialalnoftcr medycznej

Zaldadu, a w szczeg6lno6ci za nadz6r nad poziomem udzielanych w Zal4adzie
Swiadczeri zdrowotnych, ich organizacjg, nalelyre wykonanie, sprawne i skuteczne
dzialanie,

4. Naczelny Lekarz odpowiada za prawidlowe wykonywanie zadai i podlega
bezpo Srednio Dyrekto r owi Zakladu.

5" W trakcie dyzuru medycznego Dyrektora lub Naczelnego Lekarzazastgpuje Starszy
Lekarz Dyzuru.

$ 27.
Naczelna Pielggniarka
1. Naczelna Pielggniarka kieruje i nadzoruje bezpo6rednio dzialalnok| Zaldadu

w zakresie wszelkich spraw zwi4zanychz organizowaniem i koordynowaniem pracy
pielggniarek i poloznych, ratownik6w medycznych, sanitariuszy irurp.u.o*rrik6*
pozostalej dzialalnoSci zgodnie z podlegloSci4 slu2bow4 atakae podejmuje decyle
w sprawach wchodz4cych w zakres dzialaniapodleglego jej pionu

2. Do zadahNaczelnej Pielggniarkinalezy w szczeg6lnosci: 
^

1) otganizacja i nadzorowanie Swiadczenia calodobowej, kompleksowej opieki
pielggniarskiej i potoz niczej w Zaldadzie,

2) udzial w planowaniu i nadz6r nad podnoszeniem kwalifikacji personelu
pielggniarskiego i polozni czego oraz organizacja systemu szkoleri
wewn4trzzakladowych,

3) nadz6r nad kosztami finansowymi dzialalnoSci medycznej w zakresie
racj onalnoSci ich ponoszenia,

4) wsp6lpraca z pielggniarkamilpolohnymi, oddzialowymi /koordynuj4cymi w
zakresie spraw doty czycy ch : ksztaltowania odpowiednie go poziomu opieki,

5) wsp6lpraca z kierownikami kom6rek organizacyjnyci Zakladu, llkarzami
kieruj4cymi oddzialami, przedstawicielami 

-samorz4du 
pielggniareki poloznych w zakresie sprawnego funkcjonowania Zaktadu oraz

prawidlowego przebiegu hospitalizacji pacjent6w,
6) planowanie etat6w pielggniarskich i polo2niczych, zgodni e z obowi4zuj4cymi

normami,
7) wdrazanie standard6w oraz procedur pielggniarskich i polo2niczych,
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8) wdraZanie dokumentacji pielggniarskiej i polozniczej ora4 nadz6r nad jej
prawidlowym prowadzeniem,

9) podnoszenie jako6ci $wiadczonych uslug pielEgniarskich i ponozniczych,
10) kontrola pracy w zakresie zadafi sanitarno-epidemiologicznyckr,
1 1) kontrola pracy podleglego personelu,
1 2 ) wykonywani e innych zadaf zleconych pr zez Dyrektora ZaYJadu.

3. Naczelna Pielggniarka ponosi odpowiedzialno$d za prawidlowe funkcjonowanie
caloksztaltu spraw organizacyjnych zwiqzanych z podleglym personelem
medycznym i niemedycznym.

4. Naczelna Pielggniarka odpowiada za prawidlowe wykonywanie zadah i podlega
bezpoSrednio Dyrektorowi Zakladu.

$ 28.
Gt6wny Ksiggowy
1. Gt6wny Ksiggowy nadzoruje bezpoSrednio dzialalnoil Zal<ladu w zakresie spraw

ksiggowych i finansowych oraz podejmuje decy4e w sprawach wchodz4cych
w zakres dziaLaniapodleglego mu pionu.

2. Do zadah Gl6wnego Ksiggowego nale?y w szczeg6lno6ci:
1) kontrolg i nadz6r nad caloksztahem prac zwrqzanych z prowadzeniem

prawidlowej gospodarki finansowej zgodnie z obowiqzuj4cymi zasadamt oraz
zgodnie z planem budzetu,

2) planowanie, wykorzystanie i ewidencja 6rodk6w finansowych zwiqzanych
z funkcj onowaniem Zakladu,

3) planowanie Srodk6w finansowych zwiqzanych z dlugoletnim funkcjonowaniem
Zal<ladu,

4) analizg finans6w w ujgciu dlugoterminowej strategii zarz4dzania,
5) planowanie i dokonywanie analiz w zakresie gospodarki finansowej Zakladu,
6) obieg i kontrolg dokument6w finansowych,
7) nadz6r nad zagadnieniami placowyni,
8) kontrolg i nadz6r nad inwentaryzacjq Srodk6w trwalych i wyposazenia oruz

zapas6w magazynowych,
9) nadz6r nad rachunkiem koszt6w,
10)dokonywanie kontroli zgodnoSci operacji gospodarczych i finansowych

z planem finansowym,
11) dokonywanie kontroli kompletnoSci i rzetelnoSci dokument6w dotyczqcych

operacji gospodarczych i finansowych,
12) opracowywanie plan6w finansowych ZahJadu i sporzqdzanie plan6w budzet6w

dla po szczeg6lnych kom6rek wr az z ich weryfi kacj q,

13) sprawowanie biez4cego nadzoru i kontroli nad racjonaln4 gospodark4 kosztami
oraz dyscyplinq finansow4,

l4)prowadzenie gospodarki finansowej Zaldadu zgodnie z obowiqzujqcymi
przepi s ami prawa or az tw or zenie i aktualizacja i nstrukcj i ksi g gowych,

l5)oke$lanie zasad, wedlug kt6rych pozostale kom6rki organizacyjne powinny
zapewnil prawidlow4 rcalizacjg gospodarki finansowej, kalkulacji koszt6w
i sprawozdawczoSci finansowej,

16)wykonywanie innych zadafi zleconych przez Dyrektora orczZastgpcg Dyrektora
do Spraw Finansowych.

3. Gl6wny Ksiggowy ponosi odpowiedzialnoS6 za prawidlowe funkcjonowanie
rachunkowoSci j ednostki.
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4. Gl6wny Ksiggowy odpowiada za prawidtowe wykonywanie zadan i podlega
bezpoSrednio Zastgpcy Dyrektora do Spraw Finansowych.

$ 2e.
Dzial Epidemiologii

W sklad Dziatu Epidemiologii wchodz4: Pielggniarka Epidemiologiczna, Lekarz oraz
mikrobiolog.
1. Do zadah Pielggniarki Epidemiologicznej w szczeg6lnosci nalezy:

a) nadz6r nad prawidlowoSci4 proces6w sterylizacji,
b) opracowanie i wdrazanie program6w d,otyczqcych profilaktyki oraz zwalczania

zakaLeh szpitalnych,
c) opracowanie i wdrazanie standard6w postgpowania higienicznego,

aseptycznego i antyseptycznego zgodnego z wymogami sanitamymi,
d) nadz6t nad wdrozonymi dzialaniami profilaktycznymi zakuze1

szpitalnych,
e) nadzorowanie prawidlowego zgl.aszania wszystkich zakazeh szpitalnych,

prowadzonego rejestru oraz analiza danych.
f) monitorowanie przestrzegania instrukcji postgpowania maj4cego na celu

zmniejszenia ryzyka powstawania zakuzeh szpitalnych,
g) uczestniczenie w pracach okre6laj4cych zakres remont6w, inwestycji i zakup6w

maj4cych wplyw na stan sanitarno-higieniczny zal<Ladu,
h) organizowanie szkolenia personelu medycznego w zakresie problematyki

zaka\eh szpitalnych,
i) nadzorowanie wlaSciwego sposobu pobierania, przechowywania i transportu

materialu do badan diagnostyc znych,
j) wsp6tpraca z przewodniczqcym zespolu zaku2e| szpitalnych orcz realizacja zadan

ze spolu zakahefr szpitalnych,
k) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora, Naczelneg o Lekarza oraz

Naczeln4 Pielggniarkg,

1) Pielggniarka Epidemiologrczna ponosi odpowiedzialnoSi za prawidlowe
funkcj onow ame ZakJadu w zakresie epi demiolo gii.

2) Pielggniarka Epidemiologiczna odpowiada za prawidlowe wykonywanie zadah
i podlega bezpoSrednio Naczelnej pielggniarce.

2. D o zadah Lekarza w szczeg6Ino Sci nale2y :

a) opracowanie plan6w i kierunk6w systemu zapobieganiai zwalczaniazaka1e1
szpitalnych obej muj 4ce go aktualne re gul acj e prawne

b) opracowanie i aktualizacja standard6w farmakoprofilaktyki i farmakoterapii
zaku2en i chor6b zakuhnychw szpitalu,

c) prowadzenie aktywnego nadzoru epidemiologicznego poprzez analizg
wystgpowani a pato gen6w i kontro I g sto sowania antybiotyk6w,

d) edukacja personelu onz opracowywanie wytycznych postgpowania
terapeutyczne go i stotnych w profi laktyc e zakuzefi szpitalnych,

e) inicjowanie badari z obszaruanalityki lekarskiej i mii<robiologii niezbgdnych w
p o st gp owani u m o nitoruj 4cy m zakaLeni a szp ital ne,

f) uczestniczenie w pracach okredlajqcych zakres remont6w, inwestycji i zakup6w
maj4cych wplyw na stan sanitarno-higieniczny zaldadu,

g) wykonywanie innych zadahzleconych przezDyrektora i Naczelne go Lekarza.

\<-i
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1) Lekaru ponosi odpowiedzialnoS6 zaprawidtowe funkcjonowanie Zal<ladu w zakresie
epidemiologii,

2) Lekarz odpowiada za prawidlowe wykonywanie zadah i podlega bezpoSrednio
Naczelnemu Lekarzowi.

3 . Do zadafi mikrobiolo ga w szczeg6 lno Sci naIeLry :

a) analiza danych dotyczqcych wynik6w posiew6w oraz okresowe raportowanie sytuacji
ep i demi o I o g i cznej Ze sp o lowi ds. Zaku\eh Zaldadov,rych, Komiteto wi
Terapeutycznemu i Dyrekcji,

b) opracowpvanie i wdralanie procedur i instrukcji wlaSciwych dla profilaktykr zakaheh
zakladowych,

c) nadzorowanie wlaSciwego sposobu pobierania, przechowywania i transportu
materialu do badari diagnostyc znych,

d) szkolenia personelu medycznego w zakresie problematyki zakazeri szpitalnych
w zakresie zasad profi laktyki i metod kontroli zakalen zakladowy ch oraz interpretacj i
wynik6w badan mikrobiologicznych,

e) zglaszanie przewodniczqcemtr Zespolu ds. ZakaZeAZal<Ladov,rych sytuacji
niepokoj4cych z punktu widzenia epidemiologicznego,

0 wsp6lpraca z Komitetem Terapeutycznym w zakresie ksztattowania polityki
antybiotykowej szpitala,

g) praca w Zespole ds, ZakahefiZaldadowych i staly kontakt z pielggniarkami
epidemiologicznymi,

h) konsultacje w zakresie interpretacji wynik6w badari mikrobiologicznych, terapii
empirycznej opartej o dane epidemiologiczne lub o dane wlaSciwych towarzystw,
inspektoratu sanitarne go w zakre sie zakuZeh wewnqtrzszpitalnyeh,

D wykonywanie innych zadah zleconych przez Dyrektora, Naczelnego Lekarua.
Mikrobiolog odpowiadazaprawidlowe wykonywanie zadaf i podlega bezpoSrednio
Naczelnemu Lekarzowi.

$ 30.
Pelnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarz4dzania.

1. Pelnomocnik Zintegrowanego Systemu Zaruqdzanianadzoruje bezpo$rednio dzialalnorii
ZaVJ adu w zake s i e sp raw doty czqcy ch Zinte gro wane go S y stemu Zarzqdzanta.

2. Do zadan Pelnomocnika Zintegrowanego Systemu Zaruqdzania nale?y

w szczeg6lno6ci:
1) inicjowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac zwiqzanych z opracowaniem,
wdroZeniem, utrzymaniem i dosko naleniem ZSZ,
2) opiniowanie i zatwierdzanie zmian, dzialah doskonal4cych, koryguj4cych
i naprawczych oraz dokumentacji ZSZ,
3) zapewnienie, 2e procesy potrzebne w systemach zwzqdzanta sq ustanowione,

wdroZone i utrzyrnywane zgodnte z v\ymagantami nolm
i zaplanowanymi ustaleniami,
4) nadzorowanie i koordynowanie realizacji polityk, formulowania cel6w
strategicznych i j akoSciowych,
5) opracowanie i uaktualnianie planu poprawy jakoSci w uzgodnieniu
z Dyrektorem,
6) weryfikacja, akualizacja i nadzorowanie dokumentacji systemowej zgodnie

zprzyje{ymi normami,
7) konsultowanie dokument6w wewngtrznych (sprawdzanie i weryfikacja procedur,
instrukcji),
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8) zapewnienie upowszechniania w Zal<tadzie Swiadomo6ci dotycz4cej wymagan norTn,
9) wgl4d w dzialarttamaj4ce wptyw na jakoSi na wszystkich poziomachzarzqdzania,
10) przedstawianie najwyzszemu kierownictwu sprawozdaf dotycz4cych
funkcjonowania system6w, ich zagrohea i wszelkich potrzeb zwrazanych
z doskonaleniem,
1 1 ) wsp6lp r aca z kom6rkam i or garrizacyj nymi Zaldadu, z instytucj ami, organ izacj ami
zewnEtrznymi w zakresie powierzonych zadan, ; tym
z jednostkami normalizacyjnymi i cerfyfikacyjnyrni,
12) u&v orzenre i zarzqdzenie grup4 audytor6w wewngilznych,
13) planowanie i nadzorowanie audy6w wewngtrznych,
14)zapevnienieskutecznejkomunikacjiwewnEtrznejizewngtrnrq,
15) nadzorowanie proces6w certyfikacji, akredytacji i innych zewngtznych ocen
w zakresie spehrienia okreslonych v,rymaga| ZSZ,
| 6) trzymanie przyznanych certyfikat6 w, rozszerzenie
spelnionych wymaga6.

3. Reprezentowanie kierownictwa Zakladu w sprawach
zarzqdzania.

ich przedmiotu lub zestawu

funkcjonuj4cych system6w

4.

5.

wykonywani a innych zadah zl econych pr zez Dyrektora zakhadu.
Pelnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania odpowiada za prawidlowe
wykonywan ie zadah i po dle ga bezpo srednio Dyrekto r owi zal<Ladu.

$ 31. Szpitalny Oddzial Ratunkowy
1. Szpitalny Oddziat Ratunkowy udziela Swiadczeri zdrowotnych polegaj4cych na

wstgpnej diagnostyce i podjEciu leczenia w zakresie niezbgdnym ao staUitizacji
funkcji zyciowych os6b znajduj4cych siE w stanie naglego zagro1enia zycia lib
zdrowia, aw szczeg6lnoSci, w razie wypadku, urazrr) 

"iary 
i porodu, 

-zattucia,

zar6wno u doroslych jak i dzieci.
2. Szpitalny Oddzial Ratunkowy realizqe Swiadczenia zdrowotne w trybie zagro1enia

Zycia i zdrowia na rzecz os6b kierowanych do SOR, przywieziony"L prr"t zespoly
ratownictw a medy czne go i zglas za1 qcy ch si g samodzielnie.

3. Przyjgcie pacjenta oparte jest na segregacji medycznej pacjent6w (TRIAGE) wedlug
5 - stopniowej skali pilnoSci rozpoczEcia czynnoS ci przez lekarza. Kazdy i
oczekuj4cych pacjentow zostajepoddany badaniu podstawowych parametr6w
zyciowych i na podstawie uzyskanych wynik6w zostaje -, ptrypisany bdpowiedni
kolor okreSlqqcy pilno6i udzielenia pomocy.

1) kolor czerwony - pomoc natychmiastowa, pacjent przyjmowany jest poza
kolejnoSci4 - postgpowanie obejmuje w pierwszej kolejno5ci czynnoSci
ratuj4ce Lycie.

2) kolor pomarahczov"Tt - pomoc bardzo pilna, czas oczekiwania do l0 minut
3) kolor 26lty - pomoc pilna, czas oczekiwania do 1 godziny
4) kolor zielony - pomoc odroczona, czas oczekiwani a do i godzin.
5) kolor niebieski - wyczekui Ec' czas oczekiwania do 4 godiin

4' Pacjenci kategorii niebieskiej i zielonej informowani s4przezosobg przeprowa dzq4ca
TRIAGE (pielggniarkg systemu, ratownika medycznego) o moili*osci uzyskania
pomocy medycznej w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej lub nbcnej i
6wi4tecznej opieki nad chorym (NOCH). Decyzji w iprawie dalszego trybu Ieczenia
nale?y do pacjenta, chyba ze zostanie on przekierowany do jednostek podstawowej
opieki zdrowotnej lub NocH bezpo$rednio przezlekarza.
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5. Po zakoriczeniu procesu diagnostyczno - leczniczego pacjent wraz z zaleceniami
dotycz4cymi dalszego leczenia zostaje wypisany do domu, skierowany do
wlaSciwego oddzialu szpitalnego lub plac6wki medycznej.

6, Decyzje, o kt6rej mowa w pkt 5 powyZej, lekarz dyzurny SOR podejmuje
niezwlocznie po zakoficzeniu procesu diagnostyczno-leczniczego, przy czymlqczny
czas pobytu pacjenta na SOR nie powinien przekoczyd 36 godzin od momentu
rejestracji.

7. Przyjgcie na oddziaL docelowy bezpo$rednio z SOR odbywa sig niezwlocznie, chyba
2e istniej4 obiektywne przyczyny uzasadniajqce oczekiwanie na przyjgcie, na oddzial
docelowy przy zachowaniu ezasv, o kt6rym mowa w ust. 6 powyzej.

8. Szpitalny Oddzial Ratunkowy w razie koniecznoSci leczenia specjalistycznego
w celu zachowania ci4gloSci procesu Ieczenia, organizuje transport do innych
podmiot6w leczmczy ch i dokonuj e zabezpieczeni a medyczne go pacj entow.

9. W celu realizacji za&an Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lekarze oddzialu
wsp6ipracuj4 m.in. z zespolami ratownictwa medycznego oraz zlekarzarni oddzial6w
szpitalnych,

10. SOR sklada sig z nastgpuj4cych obszar6w:
l) segregacji medycznej, rejestracji i przyjgl
2) resuscytacyjno - zabiegowego:
3) wstgpnej intensywnej terapii:
4) terapii natychmiastowej,
5) obserwacji,
6) konsultacyjnego,
7) zaplecza administracyjno-gospodarczego.

lI.Za organizacjg pracy i nadzor odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy SOR we
wsp6ipracy z pielggniark4 oddziaiow4.

$ 32.
Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1. Do zadafi Oddzialu naIe?y w szczeg6lnodci:

1) Swiadczenie uslug anestezjologicznych na salach operacyjnych do zabieg6w
operacyjnych oraz usiug anestezjologicznych w pozostalych punktach
znieczulenia do drobnych zabie gow diagno st y czny ch r leczniczy ch,

2) zabezpieczanie Swiadczef intensywnej terapii dla pacjent6w calego Zildadu
w sytuacjach naglego zagrohenia zycia lub naglego pogorszenia stanu zdrowia
powoduj 4c ego zagrohenie 2y cia,

3 ) r ealizacja Swiadczeri resuscytacyjno-reanimacyj nych dla pozostalych oddzial6w
i kom6rek or ganizacyjnych szpitala.

2. Oddzial dzialaw oparciu o 6 t62kowy Oddzial Anestezjologii i Intonsywnej Terapii.
3. W sktad Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii wchodz4:

dwie sale jednol6zkowe,
1) jedna sala czterol6zkowa,
2) pomieszczenia socjalne dla personelu,

.3 ) pomies zczenia administracyj ne i go spo darcze.
4, Swiadczeniaz zal<resu anestezjologii s4 realizowane w oparciu o:

1) 3 stanowiska zmeczulenia na 3 salach bloku operacyjnego oraz czwwte
stanowisko znieczulenia na sali porodowej,

2) ponadto s4 wydzielone stanowiska znieczulenia w sali zabiegowej Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego, w gabinecie zabiegowym na Oddziale
Ginekologiczno-Polohniczym, w Pracowni Endoskopowej, Pracowni
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Tomografii Komputerowej.
5. Za organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest lekaru kieruj4cy Oddzialem

Anestezjologii i Intensywnej Terapii we wsp6lprccy zpielggniark4oddzialowq.

s 33.
O ddziat Chor6b Wewngtrznych
1' Zakres Swiadczeri medycznych w Oddziale obejmuje diagnostykg, leczenie w

zakresie chor6b wewngtrzny ch or az edukacj g pacj enta.
2. Oddzial liczy 24 L6zka. Ponadto OddziaL dysponuje wsp6lnie z Oddzialem

Kariolo gic zny m i Rehabi litacj i Kardio lo gicznej pomieszczeniami :1) socjalnymi dla personelu,
2) sal4rehabilitacyjn4,
3) pokojem badari,
4) gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,
5) pomieszczeniami administracyjnymi i gospodarczymi.

3. Za orgatizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy OddziaLem
chor6b wewngtrznych we wsp6lpracy z pierggniarkq oddzialow4.

$ 33a.
O ddzial Kardi o I o gi czny i Rehab i I itacj i Kardi o lo g icznej
1. Zakres Swiadczeri medycznych w Oddziale obejmuje diagnostykg, leczenie oraz

rehab i I itac j g kardi o I o g icznq wr az z e dukacj 4 p acj enta.
2. Oddzial sklada sig z2 odcink6w:

1) kardiologicznego licz4cego 14 Lozek w tym Sali Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego - S l6zek,

2) rehabilitacji kardiologicznej 15 l6zek.
Ponadto Oddziat dysponuje pomieszczeniami pracowni diagnostyki kardiologicznej
oraz wsp6lme z Oddzialem Chor6b Wewngtrznych:

1) pomieszczeniami socjalnymi dla personelu,
2) sal4 rehabilitacyjn4,
3) pokojembadai,
4) gabinetem diagnostyc zno-zabiegowym,
5) pomieszczeniami administracyjnymi i gospodarczymi.

3. Za organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy Oddzialem
Kardiologicznym i Rehabilitacji Kardiologicznej we wsp6lpr^y'r- pielggniark4
oddzialow4.

4. za koordynacjg. oddziah6w vryszczeg6lnionych w g 33, g 33a i $ 33b, w tym za
zapewnienie ci4glo6ci leczenia w ramach dyzuru lekarskiigo, odpowiada
.'{Jznaczony lekarz kieruj4cy Oddzialem Ifurdiologi cznym i nenaUititacii
Kardiologicznej.

$ 33b.
Oddzial Geriatryczny
1' Zakres Swiadczeri medycznych w Oddziale obejmuje diagnostykg, leczenie w

zakresie geriatrii, rehabilitacj Q oraz edukacjg pacjenta.
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$ 34.

2. Oddziat liczy 24 t62ka w tym 2, kt6re w razie wyst4pienia naglej potrzeby mog4
petnii rolg l62ek przystosowanych do potrzeb intensywnej opieki medycznej.
Oddziat ponadto dysponuje min,:

1) salq rehabilitacyjn4,
2) pokojembadaf,
3) gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,
4) pomieszczeniami socjalnymi dla personelu,
5) pomieszczeniami administracyjnymi i gospodarc zyml

3. Za organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy Oddzialem
Geriatrycznym we wsp6lpracy z pielggniarkq oddzialow4.

O ddziat Gineko lo g i czno -P olo Zniczy
1. Do zadafi oddzialu naIe?y w szczeg6lnoSci calodobowe udzielanie Swiadczeri

w zakesie opieki i leczenia pacjentek w ciqLy, w trakcie porodu, i po porodzie
na poziomie II stopnia referencyjnoSci oraz kobiet ze schorzeniaminarzqdu rodnego.

2. Zesp6l Oddziatujest utrzymany w stanie stalej gotowofci do przyjgcia pacjentki,
leczenia i wykonania wszystkich niezbgdnych zabieg6w, zgodnie z posiadan4
wrcdzq i doSwiadczeniem zawodowym, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem praw
pacjenta,

3. Oddztd sldada sigz4I t62ekwtym 8 intensywnej opieki medycznej i dzieli sig na:
1) odcinek pololniczy,
2) odcinek patologii ciqty,

3) odcinek ginekologii,

4) salg porodowq z sal4 operacyjn4 do cigd cesarskich,

5) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

6) pomieszczenia socjalne dla personelu,

7) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

4, Za organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest Iekarz kieruj4cy Oddzialem
Gineko 1 o g i czno -P olo Zniczy m we wsp 61p r acy z p olo Znq o ddzialo wq.

$ 3s.
O ddziat Chirurgiczny O 96 lny, Chirurgii Onkol o gi cznej i Rehabilitaeyj ny.
1. Do zadah Oddzialu Chirurgicznego Og6lnego, Chirurgii Onkologicznej i

Rehabilitacyjnego nale?y w szczeg6lnoSci calodobowe Swiadczenie uslug
diagnostyczno-terapeutycznych, konsultacyjnych i rehabilitacyjnych,

2. Oddzial dysponuje 26 l6zkami, przy azym na potrzeby chirurgii og6lnej przeznacza

siE Srednio 16 l6zek, w tym 2 l6zka intensywnej opieki medvcznej speiniaj4ce
funkcjg sali pooperacyjnej, na potrzeby chirurgii onkologicznq przeznacza sig
Srednio 5 l6zek w tym 2l6zka intensywnej opieki medyeznej spelniaj4ce funkcjg sali
pooperacyjnej oraz na potrzeby rehabilitacjiprzeznacza sig Srednio 5 t6zek.

3. Pozostale pomieszczenia Oddzialu to:
1 ) dwa gabinety diagnosty czno-zabiegowe,
2) pomieszczenia socjalne dla personelu,
3) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

4. Za organizacjE pracy i nadz6r odpowiedzialny jest Iekaru kieruj4cy Oddzialem
Chirurgicznym Og6lnym, Chirurgii Onkologrcznej i Rehabilitacyjnym we wsp6lpracy
z pielEgniark4 oddzialow4.
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$ 36.

$ 37.

Oddzial Pediatryczny
i. Do zadah Oddziaiu Pediatrycznego nale|y calodobowe udzielanie Swiadczeri

zdrowotnych i konsultacji z zakresu pediatrii.
2. Do oddziatu Pediatrycznego przyjmowane s4 dzieci od 0 - lg roku Zycia,
3, Oddzial Pediatryczny hczy 22l62ek w tym 2l6zka intensywnej opieki medycznej

i jest podzielony na 3 odcinki:
1) odcinek niemowlgcy,
2) odcinek dziecistarszych,
3) odcinek obserwacyjny.

4. W sktad pomieszczef Oddziatu Pediatrycznego wchodz4:
1) sale dla dzieci,
2) sale wsp6lne matka - dziecko,
3) pokoje socjalne dla matek,
4) pok6j badahdzieci,
5) pomieszczenia socjalne dla personelu,
6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

5. Za organizacjg pracy i nadzor odpowiedzialny jest Iekarz kieruj4cy Oddzialem
Pediatrycznym we wsp6lpracy z pielggniark4 oddzialow4.

Oddzial Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Rehabilitacji i Rehabilitacji Narz4du Ruchu.
1. Do zadaf Oddzialu nale2y w szczeg6lnodci calodobowe Swiadczenie uslug

diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i konsultacyj nych z zakresu
ortopedii i traumatologii narz4du ruchu oraz rehabilitacii.

2. odddaLdysponuje 34 t6rkantlwtym 4l6rkarnt opieki medycmej spehriaj4cych
funkcje sali pooperacyjnej, pny crry na potzeby chirurgii uazowo:orbpedycznej
pnemacza siq Srednio 19 l6zek, na potzeby rehabilitacji i rehabilitacji nan$u ruchu 15
t62ek.

3. PozostalepomieuczeriaOddziatuto :

1) dwagabinety diagnostycmo-zabiegowe,
2) sala rehabilitacyjna- kinezyrerapii,
3) pomieszczenia socjalne dlapenonelq
4) pomieszczenia adminisracyjne i gospodarcze.

4. Za organizaciE pracy i nadzor odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy Oddzialem
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Rehabilitacji i Rehabilitacji Narladu Ruchu we
wsp6lpracy z pielggniark 4 o ddzialow 4.

$ 37a"
Centrum Zdrowia Psychicznego

1. W celu zapewnienia kompleksowej-koordynowanej opieki nad pacjentami ze
schorzeniami psychicznymi utworzono Centrum Zdrowia Psychicznego skladaj4ce siE
ze wzajemnie powi4zanych kom6rek organizacyjnych, o ki6rych tri*u w $S- ust.Z
pkt.l) lit. k) i lit.l) oraz $8 ust.3 pkt.2) lit. od l) do n), tqcz4cych leczenie szpitalne:
calodobowe, dzienne i rehabilita cyjne oraz ambulatoryjne i Jrodowiskowe.

2. Z? caloill specjalistycznego leczenia w ramach Centrum Zdrowia psychicznego
odpowiada Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego podlegaj4cy Naczelnemu
Lekarzowi. I(erownik Centrum koordynuje pracg t omorei *"itii"i"ych w sklad
Centrum Zdrowia p sychicznego.
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$38
Oddzial Psychiatryczny, Psychogeriatryczny, Leczenia Alkoholowych Zespol6w
Abstynencyjnych (Detoksykacj i),
i. Do zadah Oddzialu nale|y w szczeg6lnoSci calodobowe udzielanie Swiadczeri

zdrowotnych polegaj4cych na diagnostyce i leczeniu zab,aruenpsychicznych w tym
takze o charakterze psychogeriatrycznym, leczeniu alkoholowych zespol6w
abstynencyjnych oraz terapii pacjent6w z tozpoznaniem uzaleanienia od substancji
psychoaktywnych,

2. Oddzial. sklada z 44l6Zek, w tym z:
l) Oddziatu Psychiatrycznego - 32l61ek,
2) Oddziatu Psychogenatrycznego - 6l6aek,
3) Oddzialu Leczenia Alkoholowych Zespol6w Abstynencyjnych (Detoksykacji) -

6L6zek.
Pozostale pomieszczenia Oddzialu to:
a) sala terapii zajgciowejlsala psychoterapii grupowej,
b) gabinet diagno styc zno -zabtegowy,
c) pomieszczenia socjalne dla personelu,

d) pomiesz czenia administracyj ne i gospo darcze.
3. Za organizacjE pracy i nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy oddzialami

o profilu psychiatrycznym we wsp6lpracy zpielggniark4 oddzialow4.

$ 38a.
O ddzial. Dzienny P sychiatryczny
1. Do zadah Oddziaiu Dziennego Psychiatrycznego na\e|y w szczeg6lnoSci udzielanie

Swiadczef zdrowotnych polegaj4cych na: diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji
pacjent6w z zaburzenianri funkcji poznawczych, zabvrzeniarcti lgkowymi,
depresyjnymi i psychoty cznymi.

2. Oddzial sklada siE z 16 miejsc pobytu dziennego.
Pozostale pomieszczenia Oddzialu to:
a) gabinet diagnostyczno - zabiegowy,
b) sala terapii zajgciowej/ sala psychoterapii grupowej,
c) sala pobytu dziennego,
d) pomiesz czenia socj alne,
e) pomiesz czenia administracyj ne i gospodarcze.

3. Za orgaaizacjE pracy i nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy Oddziatem
Dzi ennym P sychiatry czr,y m we wsp6lp r acy z pielE gniark q o ddzialow q.

$ 3e.
O ddzial Neo nato I o g iczny
1. Do zadafi Oddziatu Neonatologicznego nale?y w szczeg6lnodci calodobowe

udzielanie Swiadczef w zakresie opieki nad noworodkami onz diagnozowanie
i leczenie noworodk6w i wczesniak6w na poziomie II stopnia referencyjnoSci.

2' Oddzial Neonatologicznego sklada siE z 20 l6zek, w tym 2l6zek intensywnej opieki
medycznej, 15 l62ek dla noworodk6w i 3 inkubator6w w sklad oddzialu wchodza
nastgpuj4ce odcinki:
1) odcinek rooming in,
2) odcinek obserwacyjny,
3) odcinek izolacyjny,
4) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
5) pomieszczenia socjalne dla personelu,
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6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.
3. Za organizaciE pracy i nadzor odpowiedzialny jest \ekarz kieruj4cy Oddzialem

Neonato I o g icznym we wsp6ip rucy z piel g gniark 4 o ddzialow 4.

$ 40. (uchylony)

$ 41. IzbaPrzyjg6 Szpitalna
1. Do zadaflzby Przyjgi Szpitalnej nale|y w szczeg6lnoSci:

1) rejestracja pacjent6w zglaszaj1cych sig na leczenie do: Oddzialu
Psychiatryc znego, Psycho geri atry cznego, Leczenia Alkoholowych Zespol6w
Abstynencyj nych (Detoksykacj i),

2) wstgpna diagnostyka pacjent6w,
3) przyjEcie lub odmow a przyjgciapacjent6w,
4) udzielanie pomocy doruhnej pacjentom nie zakwalifikowanym do hospitalizacji,
5) prowadzenie dokumentacji medycznq i statystycznej.

2. Za organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy oddzialami
o profilu psychiatrycznym we wsp6lpracy z pielggniark4 oddzialowq.

$ 42. Biuro obslugi pacjent6w
l. Biuro obslugi pacjent6w utworzone jest przy wejsciu gl6wnym do szpitala"
2. Do zadafbiura naleZy:

1 ) rejestracja pacjent6w,
2) zaL<tadanie dokumentacj i medycznej,
3) rejestracja pacjent6w w ksigdze oczekuj4cych na Swiadczenia zdrowotne.

3. Za organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy SOR
we wsp6lpracy z pielggniark4 oddzialowq oraz kierownikiemDzialu Kontraktowania"
Rozliczeri i Statvstvki.

$ 43"

Apteka Zaldadowa
1. Gl6wnym zadaniem Apteki Zal<Ladowej jest zapewnienie bezpiecznej i skutecznej

farmakoterapii hospitalizowanym pacj entom.
2. Apteka Zak<tadowautrzymuje i wlaSciwie przechowuje odpowiedni zapas produkt6w

leczniczych i wyrob6w medycznych obowi4zuj4cych do stosowania w SPSZOZ
w Lgborku.

3. Apteka Zaldadowa sporzqdza leki recepturowe.
4. W sklad Apteki ZatJadowej wchodz4 pomieszczenia:

1) ekspedycja,
2) receptura,
3) pomieszczenia socjalne dla personelu
4) pomiesz czenia administracyj ne i go spodarcze.

5. Zaorganizacjg pracy rnadzor odpowiedzialny jest kierownik Apteki ZakJadowej.

$ 44.
Blok Operacyjny

1, Blok Operacyjny stanowi zaplecze operacyjne dla oddzial6w szpitala. Blok
Operacyjny utrzymany jest w stanie stalego pogotowia operacyjnego i tak
zorganizowany, aby w razie naglej potrzeby personel, sale operacyjne,
instrumentarium, bielizna i sprzgt byly przygotowane do bezzwlocznego wykonania
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zabiegu operacyjnego o kazdej porze. Personel zatrudniony jest calodobowo
w systemie zmianowym.

3. Sklada sig z nastgpuj4cych pomieszczeri:
1) trzech sal operacyjnych,
2) sali wybudzeri,
3) pokoju przygotowawczego,
4) pomieszczen socjalnych dla personelu,
5 ) pomies zczen admini stracyj nych i go spodarczych.

4. Za organizacjE pracy i nadz6r odpowiedzialny jest kierownik Bloku Operacyjnego.
5. Kierownik Bloku Operacyjnego pelni funkcjg Koordynatora Okolooperacyjnej Karty

Kontrolnej, Funkcjg tgmohe pelni6 r6wniez inna osoba '.uqcznaczonaprzez
Kierownika (pielggniarka pomag ajqca),

$ 4s.
Sala Porodowa
1. Zadaniem Sali Porodowej jest prowadzenie porodu oraz opieka nad rcdz4c4

w czasie I, II i ru okresu porodu.
2. Sala Porodowa powinna byd utrzymywana w stanie stalej gotowo6ci do przyjgcia

rodz4cej i wykonania wszystkich niezbgdnych czynnoici zwiqzanych z porodem.
3. Sala Porodowa dzieli sig na:

1) punkt przyjgciapacjentekdo porodu,
2) salg ,,I-go okresu porodu'',
3) salg porodow4,
4) salg operacyjn4 do cigcia cesarskiego.

4. Zesp6l Sali Porodowej jest .vqvzraczany z personelu Oddzialu Ginekologiczno -

Polozniczego i sklada sig zlekarzy oraz poloznych.
5. Za organizacjg pracy i nadz6r Sali Porodowej odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy

Oddzialem Gineko lo gi czrLo - P olohniczym we wsp olp r aey z poloZn4 oddzialow4.

$ 46.
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analityczne)
1. Do zadan Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analityczne) naleay

w szczeg6lnoSci wykonywanie badah z zaL<resu analityki lekarskiej. Uslugi
laboratoryjne realizowane s4 calodobowo na rzeaz oddzial6w oraz w trybie pilnym
dla poradni,lekarzy kontraktowych, gabinetow prywatnych oraz zlecehpacjent6w.

2. W sklad Laboratorium Analitycznego wchodz4:
1) pracowniahematologiczna,
2) pracowniabiochemiczna,
3) pracownia analityki og6lnej,
4) pracownia hormon6w, wirus6w i marker6w nowotworowych,
5) pracownia serologii transfuzjologicznej i bank krwi,
6) punkt pobierania materialu biologicznego,
7) pomieszczenia socjalne dla personelu,
8) pomieszczeniaadministracyjne i gospodarcze.

3. Za organizacjE pracy i nadzor Pracowni odpowiedzialny jest kierownik Pracowni
D iagno styki Laboratoryj nej (Laboratorium Analityczne go).

$ 47.
Pracownia Serologii Transfuzj ologicznej
1. Do zadafiPracowni Serologii Transfuzjologicznej nale?y w szczeg6lnoSci:
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$ 48.

1) okre6lanie grupy krwi ABO i Rh,
2) przegl4dowe badanie na obecnoSd przeciwcial odpornoSciowych do antygen6w

krwinek czerwonych w PTA i teScie enzymatycznym,
3) pr6ba zgodno6ci krwi,
4) badanie kwalifikuj4ce do podania immunoglobuliny anty-D w ramach

profilaktyki konfl iktu serologicznego,
5) badanie grup krwi dla cel6w trwalej ewidencji,

2. Za organizacjg pracy r nadz6r Banku Krwi odpowiedzialny jest kierownik pracowni
Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi.

Bank Krwi
LDo zaduhBanku Krwi nalezy w szczeg6lnoSci:

1) skladanie zamowieh na krew i jej skladniki w najblizszym Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zgodnie z zam6wieniami oddzial6w
szpitala,

2) odbi6r krwi i jej skladnik6w,
3) przechowywanie krwi i jej sktadnik6w do czasu wydania ich do oddzialu

szpitalnego,
4) wydawanie krwi i jej skladnik6w do oddzial6w szpitalnych,
5) prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu krwi i jej skladnik6w,

zapewniq4cej identyfikacjg dawcy i biorcy krwi lub jej skradnik6w.
2. Za otganizacig pracy i nadzor Banku Krwi odpowiedzialny jest kierownik pracowni

Serologii Transfuzjologicznej i Banku kwi.
$ 4e.

Pracownia Patomorfologii
1. Do zadah Pracowni Patomorfologii naleZy w szczeg6lnodci:

1 ) wykonywanie badari histopatologicznych,
2) wykonywanie b adah cyto lo gii gineko lo gi cznej,
3) wykonywanie badah Sr6doperacyjnych,
4) wykonywanie baduhimmunohistochemicznych,
5) wykonywanie badan cytopatologicznych metod4 BAC i BACC.

2. W sklad Pracowni wchodz4:
1 ) pracownia histopatolo giczna,
2) pracownia biopsyjna,
3) pracownia cytologiczna,
4) prosektorium

Do zadaiprosektorium nale|y w szczeg6lnoSci:
a) przechowywanie zwlok w chlodni,
b) wykonywanie sekcji zwlok,
c) pobieranie i zabezpieczanie materialu tkankowego ze zwlok,
d) przygotowywanie zwlok do pochowania.

Prosektorium sklada sig z nastgpuj4cych pomieszczei:
a) chlodni,
b) sali sekcyjnej,
c) pomieszczenia wydawania zwlok,
d) pomieszczeniasocjalne dla pracownik6w,
e) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

5) pracownia obr6bki preparat6w histologicznych,
6) pomieszczenra socjalne dla personelu,
7) pomies zczenia administracyjne i gospodarcze.
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3. Za organizacjg pracy i nadz6r Pracowni odpowiedzialny jest kierownik Pracowni
Patomorfolosii.

$ s0.
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Mikrobiologiczne)
1. Do zadah Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Mikobiologiczne)

nale?y w szczagllno6ci wykonywanie badari w zakresie bakteriologii, wirusologii,
mykologii, parazfiologii, serologii, epidemiologii otaz badaf czystodci
mikrobiologicznej lek6w, wody i kosmetyk6w.

2. W sklad pracowni wchodz4:
1) pracownia mykologiczna do badari jelitowych,
2) dwie pracownie diagnostyki bakterii,
3) pracownia serologiczna,
4) pomieszczenie do badania czystoSci mikrobiologicznej leku,
5) pomieszczenia socjalne dla personelu,
6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

3" Za organizacjg pracy i nadz6r Pracowni odpowiedzialny jest kierownik Pracowni
Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Milaobiologicznego).

$ sl.
Pracownie Diagnostyki Obrazowej
1. Do zadan Pracowni Diagnostyki Obrazowej nale|y w szczegllnodci wykonywanie

badaf diagnostycznych w ramach rentgenodiagnostyki konwencjonalnej
(z wyl4czeniem badan stomatologicznych), mammografii, ultrasonografii
(z wyl4czeniem USG przezodbytniczego i przezpochwowego), ultrasonografii
dopplerowskiej oraz tomo grafi i komputero w ej (z wyl4czeniem badari s erca).

2. W sklad Pracowni Diagnostyki Obrazowej wchodz4 nastgpuj4ce pracownie
i pomieszczenia:
1) pracownia rentgenodiagnostyki og6lnej,
2) pracownia mammografii,
3) pracownia USG,
4) pracownia tomografii komputerowej,
5) pomieszczenia socjalne dla personelu,
6) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

3. Za organizacjg pracy i nadz6r Pracowni odpowiedzialny jest kierownik Pracowni
Diagnostyki Obrazowej we wsp6lpracy z kierownikiem zespolu technikow.

$ s2.
Pracownia Endoskopii
1. W Pracowni Endoskopii wykonuje sig w szczeg6lnodci Swiadczenia zdrowotne

w zakresie endoskopii diagnostycznej i zabiegowej g6rnego i dolnego odcinka
przewodu pokarmowego w trybie planowym i pilnym.

2. W sklad Pracowni wchodz4 nastgpujqce pomieszczenia:
1) gabinety badan g6rnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
2) pok6j ze stanowiskiem wyburzeniowym,
3) zmyrvalnia do przeprowadzaniamycia i dezynfekcji,
4) pomieszczetia socjalne dla personelu,
5) pomies zczenia administracyjne i gospodarcze.

3. Za organizacjg pracy i nadz6r Pracowni odpowiedzialny jest kierownik Pracowni
Endoskopii.
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$ s3.
Pracownia Diagno styki Kardiolo g icznej
1. Zakres Swiadczeri wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej

obejmuje w szczeg6lno6ci wykonywanie badaf EKG spoczynkowych
i wysilkowych, spirometrii,24^godzinnego monitorowania metod4 Hbltera oraz-24-
godzinnego monitorowania ci6nienia tgtniczego.

2' Zaorgantzacjg pracy inadzor Poradni odpowiedzialny jest lekarzkieruj4cy
Oddzialem Kardio lo gi cznym i Rehabilitacj i Kardio lo gicznej .

$ 54. (uchylony)

$ 54a.
1. Poradnie przyszpitalne i specjalistyczne s4 kom6rkami organizacyjnymi, dziaialnoSci

podstawowej, udzielaj4cymi ambulatoryjnych specjalistycznych Swiadcze6
diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych w ramach odpowiednich
specj alnoSci, zgodnych z nazw q kom6rek.

2, Zakres Swiadczeri Poradni obejmuje:
1) przeprowadzenie badania lekarskiego,
2) udzielanie Swiadczeri zdrowotnychprzez osoby wykonuj4c e zaw6d.medyczny,
3) wykonanie albo zlecenie wykonania niezbgdnych badari diagnostyc znych Iub6

zabieg6w leczniczych,
4) wykonywanie drobnych zabieg6w chirurgicznych,
5) zlecenie i zaordynowanie koniecznych lek6w i material6w medycznych oraz

wydanie niezb gdnych zlecef na zaop atrzenie w Srodki pomo cnicze,
6) wystawienie skierowaf na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne,

leczenie uzdrowi skowe lub rehabilitacj g IeczniczE,
7) wydawanie niezbgdnych orzeczeri i opinii o stanie zdrowia w tym:

otzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazuAdo pracy na okreSlonym
stanowisku, otzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazai do uprawiania
okeSlonego rodzaju sportu,

8) niezbgdn4 edukacjg i promocjg zachowari prozdrowotnych,
9) wykonywanie badan profilaktyc zttych,
1 0) wsp6lpraca z lecznictwem Srodowiskowym,
11) inne procedury wchodz4ce w zakres ambulatoryjnych Swiadczeh zdrowotnych

w tym w zakresie poradnictwa, diagnozy i terapii.

3. Zaorganizacjg pracy inadzor Poradni odpowiedzialny jest Kierownik poradni
SpecjalistycznychrPrzyszpitalnych przy wsp6lpracy z Koordynatorem poradni
Specj alisty cznych i Przyszpitalnych.

$ 55. (uchylony)

$ 56. (uchylony)

$ 56a" (uchylony)

$ 57. (uchylony)

$ 58. (uchylony)

$ 59. (uchylony)

$ 59a. (uchylony)

S 60. (uchylony)

$ 61. (uchylony)
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$ 61a. (uchylony)

$ 62. (uchylony)

$ 63. (uchylony)

$ 64. (uchylony)

$ 65. (uchylony)

$ 66. (uchylony)

$ 67. (uchylony)

$ 68. (uchylony)

$ 68a.
Zesp6l Leczenia Srodowiskowe go (domowego)
i. Zesp6t udziela dwiadczefr zdrowotnych w zakresie $rodowiskowego leczenia

psychiatrycznego, w tym swiadczeri diagnostycznych, pielggnacyjnych i
profilaktyczno - rehabilitacyjnych, W sktad Zespolu wchodzi zatrudniony personel,
posiadajqcy kwalifikacje do udzielania specjalistycznych Swiadczeri
w zakre sie p sychiatryc zne go leczenia Srodowi skowe go.

2. Do podstawowych zadanZespolu naIe?y:
1) udzielanie porad psychiatrycznychw siedzibie zespolu i domu pacjenta,
2) leczenie domowe w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznoSd leczenia

psychiatrycznego w warunkach stacjonarnych lub w warunkach ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej a terapia prowadzona jest na etapie integrowania
chorego ze Srodowiskiem pozaszpitalnym,

3) opieka lekwza psychiatry, psychologa, pielggniarki oraz terapeuty
Srodowiskowego realizowana w ramach wizfi domowych,

4) prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej,
5) pomoc w organizowaniu pomocy socjalnej,
6) dziatalno S 6 pro fi I akt y czna z zah e su zdrowi a p sychi czne go.

3. Za organizacjg praoy i nadzor Zespolu odpowiedzialny jest kierownik Centrum
Zdrowra Psychicznego.

$ 6e.
Dzial Fizjoterapii
1. Celem Dzialu Fizjoterapii jest udzielanie Swiadczeri rehabilitaqyjnych na rzeez

pacjent6w ambulatoryjnych oraz pacjent6w znajduj4cych sig w oddzialach
szpitalnych.

2. Do zadah Dzialu Fizjoterapii nale?y w szczeg6lnoSci wykonywanie zabieg6w
leczniczych z zalsesu:

1) kinezyterapii,
2) fizykoterapii,
3) masazu leczniczego rgcznego,
4) masazu limfatycznego rgcznego,
5) masuhulimfatycznego pneumatycznego.

3. W sktad Dzialu Fizjoterapii wchodz4:
1) gabinetkonsultacji ftzjotercpeutycznych,
2) sala gimnastyczna rehabilitacji og6lnej,
3) gabinet wczesnej rehabilitacji dziecigcej,
4) gabinetrehabilitacji dziecigcej,
5) gabinet rehabilitacji koriczyn g6rnych - sala barkowa,
6) gabinet fizykoterapii i rejestracja pacjent6w,
7) gabinet masaztt,
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8) gabinet hydroterapii
9) pomieszczenie socjalne dla pracownik6w.

4' Zaorganrzacjg pracy inadzor odpowiedzialny jest kierownik DzialuFizjoterapii.

$ 69a.
Szkola Rodzenia

Szkola Rodzenia udziela Swiadczeri z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, prowadzi
zqgcia edukacyjne dla kobiet cigharnych i ich bliskich. Zalgcia maj4 na celu przygbtowanie
przyszNych rodzic6w do aktywnego porodu, opieki nad noworodkiem i pielggnacji noworodka
oraz karmienia naturalnego.
Za organizacjg i nadz6r odpowiedzialna jest pol.ohna oddzialowa Oddzialu Ginekologi czno-
Polozniczego.

$ 6eb"
Poradnia Laktacyjna

Poradnia udziela Swiadczeri z zal<resu opieki ambulatoryj nej zwiqzanych z problemami
naturalnego karmienia piersi4. Porady udzielane s4 telefonicznie lub osobi6cie bezpo6rednio
po zgloszeniu sig pacjentki.
Za otganizacjE i nadzor odpowiedzialna jest pielggniarka oddzialowa Oddzialu
Neonatologicznego.

$ 70.

Zesp 6t transportu medyczne go
I.Do zadaf Zespolu transportu medycznego nale2y w szczeg6lnoSci:

1) zapewnienie transportu medycznego dla przewozu pacjent6w,
2) zapewnienie obslugi transportowej na potrzeby administracji oraz zaopatrzenia,
3) organizowanie i4cznoSci radiowej pomigdzy poszczeg6lnymi pojazdami

a Szpitalnym Oddzialem Ratunkowym, a miejscem stacjonowania zespol6w
ratownictwa medycznego.

2. Nadz6r nad transportem sanitarnym sprawuje lekarz kieruj4cy Szpitalnym Oddzialem
Ratunkowymzzastrzezeniem $ 82 pkt 28129,

$ 71. (uchylony)

$ 72.
zesp oly ratowni ctwa medyczne go specj ali styczne i po dstawowe
1. W sktrad zespol6w ratownictwa medycznego wchodz4:

1) zesp6l specjalistyczny stacjonuj4cy w Lgborku w sklad zespolu ratownictwa
medycznego S wchodz4:
- co najmniej 3 osoby uprawione do wykonywania medycznych czynnoSci
ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielggniarka systemu lub raiownik,
ratownik/kierowca,

2) zesp6l podstawowy stacjonuj4cy w Lgborku, w sklad kt6rego wchodz4:
- co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynnoSci
ratunkowych, w tym ratownik medyczny i ratownik/kierowca,

3) zesp6l podstawowy stacjonuj4cy w wicku, w sklad kt6rego wchodz4:
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- co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynnoSci
ratunkowych, w tym ratownik medyczny i ratowniklkierowca,

4) zesp6l podstawowy stacjonuj4cy w tr ebie od 1 czerwca do 31 sierpnia, w sklad
kt6rego wchodz4:
- co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynno6ci
ratunkowych, w tym ratownik medyczny i ratownik/kierowca,

2. Zespoly ratownictwa medycznego S (Specjalistycznego) i P (Podstawowego)
ptzeznaczone sQ do calodobowego udzielania medycznych czynno3ci ratunkowych
w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie naglego zagroaenia
zdrowotnego. Pruez stan naglego zagrohenia zdrowotnego rozumie sig stan
polegaj4cy na naglym lub przewidywanym w kr6tkim czasie pojawieniu sig
objaw6w pogorszenia zdrowia, kt6rego bezpoSrednim nastgpstwem moae byd
powazne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciata lub utraty Lycia,
wymagaj4cy podjgcia natychmiastowych medycznych czynnodci ratunkowych
i leczenia.

3. Za organizacjg pracy i nadzfu odpowiedzialny jest lekaru kieruj4cy Szpitalnym
o ddzi alem Ratunkowy m pruy wsp6ludziale pielg gniarki o ddzialowej,

$ 72a,
Podstawowa Opieka Zdrowotna

1. Do zadah Podstawowej Opieki Zdrowotnej naleh1 Swiadczenia zdrowotne
profilaktyezne, diagnostyczne, lecznicze oraz pielEgnacyjne
z zakresu medycyny og6lnej, rodzinnej, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej.

2. Za organizacjg pracy i nadzor Podstawowej Opieki Zdrowotnej odpowiedzialny jest
Naczelny Lekarz przy wsp6lpracy Fielqgniarki Naczelnej.

$ 73. (uchylony)

$ 74.

Sterylizatornia
1. Sterylizatornia wykonuje uslugi zzal<resie dekontaminacji i sterylizacji sprzgtu na

potrzeby bloku operacyjnego, sali porodowej, oddzial6w szpitalnych, poradni
specjalistycznych, pracowni diagnostycznych i innych kom6rek organizacyjnych
szp ital a or az dIa p o dmiot6w zew ngtrznych na p o d stawi e zaw arty ch um6 w.

2. Do zadaA Sterylizatoninale?y w szczeg6lno$ci:
1) zapewnienie sterylnychnarzEdzi, materialu opatrunkowego, bielizny operacyjnej

dla p o szczeg6 lny ch kom 6 rek oryanizacy jnych szp ital a,
2) przyjmowanie narzEdzi i sprzgtu medycznego po dezynfekcji wstgpnej

przeprowadzonej w kom6rkach organizacyjnych do sterylizacji,
3) przyjmowanie bielizny operacyjnej i material6w opatrunkowych do sterylizacji,
4) przygotowanie narzgdzi i sprzEtu medycznego do sterylizacji oraz utzymanie go

w sprawnoici poprzez wlaSciw4 dezynfekcjg, kontrolg i pielggnacjg,
5) kompletowanie narzgdzi w zestawy, otwieranie narzgdzi zawiasowych,

zabezpieczenie ostrych krawgdzi oslonkami,
6) sortowanie, sprawdzanie i skladanie bielizny zabiegowej zgodnie

zzam6wieniem,
7) pakietowanie materialu zabiegowego w odpowiednie opakowania sterylizacyjne,

torebki papierowo - foliowe, rgkawy papierowo - foliowe, papier sterylizacyjny,
kontenery sterylizacyjne,
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8) segregacja materialu, sprzgtu medycznego do odpowiedniej metody sterylizacji,
9) kontrola procesu sterylizacji za pomoc4 metod frzycznych, chemicznych

i biologicznych procesu steryliza cji oraz kontrola j ej skutecznoSci,
10) przygotowanie i zabezpieczenie materialu sterylnego do transportu.

3. Za organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest kierownik Sterylizatorni.

$ 75. (uchylony)

$ 76.
Zywienie
L D o zadah Zywiema naIe|y w szczeg6 lno dci :

1) planowanie biezqcego, sezonowego i rocznego zaopaftzenia w 2ywnoS6,
2) racjonalne wykorzystanie Srodk6w finansowych przeznaczonych na Zywienie

pacjent6w, personelu i pozostalych konsument6w stol6wki i bufetu,
3 ) wykonywanie wszelkich czynnoSci zwi4zany ch z v,ry Zywieniem chorych,
4) kontrolowanie iloSci i jakoSci dostarczanych produkt6w i odpowiednie ich

magazynowanie,
5) zapewnienie wla6ciwego stanu sanitarnego, bhp, p.poz pomieszczehiurz4dzeh

kuchennych or az magazy ntJ zywno dciowe go.
2. W sklad Zywieniawchodz4:

1) kuchnia og61na,
2) stol6wka,
3) bufet,
4) pomieszczenia socjalne dla pracownik6w,
5) pomies zczenia administracyj ne i go spodarcze.

3. Za organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest kierownik ?ywienia.

$ 77.
Dzial Higieny
7.Do zadaADzialu Higieny nale|y w szczeg6lnoSci:

1) profesjonalne utrzymania czystoSci pomieszczeri SPS ZOZw Lgborku,
2) przygotowanie brudnej bielizny do transportu oraz przyjmowanie czystej

zgodnie z obowiqzuj 4cymi zasadarni,
przygotowanie roztwor6w roboczych srodk6w myj 4cych i dezynfekcyjnych,
transport odpad6w zgodnie z przyjgtymi standardami oraz prowadzenie
rejestr6w,
transport sprzgtu, Sro dk6w czysto Sciowy ch z magazynt,
mycie i dezynfekcjg l6zek, l62eczek, szafek przylohkov,rych, Scian,
parapet6w, krzesel itd.,

7) pobieranie i transportowanie posilk6w dla chorych z kuchni,
8) roznoszenie i estetyczne podawanie posilk6w zgodnie z ustalon4 diet4,

zbieranie naczyh z sal chorych orcz ich mycie iwyparzanie,
9) utrzymanie naleZytego stanu higieny w kuchence oddzialowej,
l0)transport zv,rlok do prosektorium oraz pomoc straznikowi- tlenowemu

w umieszczaniu zwlok w chiodni,
1 1) przyjmowanie i wydawanie odzieLy oddanej do przechowania,
|2)przyjmowanie i wydawanie przedmiot6w wartosciowych oddanych do

depozytu,
13) oddawanie do pralni brudnych i pobieranie czystych work6w

przeznaczonych do przechowywania o dziety,

3)
4)

s)
6)
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I 4) prowadzenie dokumentacj i, rejestr6w,
15) utrzymywanie pomieszczeri w czystoSci.

2.Zaorganizacjq praay inadz6r odpowiedzialny jest kierownik DziatuHigieny.

$ 78.
Dziat KsiggowoSci
1. Do zadanDzialu KsiggowoScinale?y w szczeg6lnoSci:

1) prowadzonie rachunkowoSci zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, w tym
sporuqdzanie bilans6w,

2) opracowanie zatohefrocznych do planu finansowego SPS ZOZ,
3) terminowe skladanie sprawozdawczoSci kwartalnej, rocznej zgodnie

z ob owiqzuj4cymi przepisami,
4) opracowywanie przepis6w wewngtrznych dotyczqcych prowadzonej

rachunkow o Sci, zaruqdzefi, re gulamin6w, procedur, instrukcj i,
5) kontrola dokument6w pod wzglgdem formalno-rachunkowym .oraz ich

ewidencjonowanie w systemie finansowo-ksiggowym,
6) wla5ciwe zabezpieczenie i przechowywanie druk6w Scislego zarachowania

otaz dokument6w finansowo-ksiggowych, archiwowanie dokument6w
ksiggowych,
zapewnienie terminowe go sci4gania nalezno s ci orcz splaty zob owiqzan,
przestrzegania zasad rczliczen pienigznych i ochrony wartosci pienigznych,
nahczanie i wyptaty wynagrodzef pracownik6w otaz os6b
zatrudnionych na podstawie um6w cywilno-prawnych,

10)prowadzenie spraw zwiqzanych z vbezpieczeniem mienia oraz od
odpowiedzialnoSci cywilnej,

1 1) prowadzenie dokumentacji r rozliczeh dotyczqcych ZUS oraz podatk6w,
I 2) prowadzenie spraw zwiqzany ch z ZFSS,
13) gospodarowanie rzeazowmi skladnikami maj4tkowymi otaz

wsp6lpraca i wsp6ldzialanie w tym zakresie z innymi zespolami SPS ZOZ,
14)przeprowadzanie inwentaryzacji rzeczov\rych skladnik6w majqtkowych zgodnie

z ob owiqzuj4cymi przepi sami,
1 5) przeprowadzanie kontroli wewngtrznej.

2.Dziat KsiggowoSci sklada sig z nastgpuj4cych sekcji:
1) sekcji rachunkowoSci finansowej,
2) sekcji plac,
3) kasy gl6wnej szpitala,
4) samodzielnego stanowiska ds. ZFSS.

3. Zaorganizacjg pracy inadzor odpowiedzialny jest Gt6wny Ksiggowy.

$ 78a.
Dziat Analiz i Projekt6w
1. Do zadanDziatu Analiz i Projekt6w na\e|y w szczeg6lnoSci:

1) opracowywanie plan6w, sprawozdari wewngtrznych i zewnEtrznych otaz
anahz finansowych i ekonomicznych,

2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacjq budzetu (przychod6w i
koszt6w) oraz sporzqdzanie natE okolicznoSd informacji oraz analiz,

3) biel1cy nadz6r nad wydatkowaniem Srodkow oraz racjonalna i prawidlow4
gospodark4 kosztami oraz dyscyplin4 finansow4,

7)
8)
e)

aa
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rozlrczanie koszt6w i ich biez4ca analiza wedtug oSrodk6w powstawania
koszt6w,
przygotowanie budzet6w dla oPK orM ich rozriczenie pod wzglgdem
wykonania planowany ch zaloheh,
przygotowanie wyceny procedur medycznych oraz kosztu leczenia pacj enta,
sporz4dzanie sprawozdaf oraz analiz wewngtrznych dotycz4cych
poniesionych koszt6w przez poszczeg6lne OPK,
pozyskiwanie srodk6w finansowych ze 2rodel zewngtrznych miEdzy innymi
z funduszy unijnych, ministerialnych, innych podmiot6w fizycznych oraz
prawnych oraz ich rozliczanie i monitorowanie rezultat6w.

9) realizacja dzialaf^ w zakresie wdrtzania projekt6w w zakladzie,
ZaJ<tradem a partnerami oraz darczyhcami,

pomigdzy

l})organizacja i nadz6r pod wzglgdem administracyjnym i finansowym
przedsigwzigi proj ektowych.

2. Za organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest Kierownik Dzialu Analiz i
Proj ekt6w, kt6ry b ezpo srednio podle ga z- cy Dy r ektora ds. Finansowych.

Dzial Kontraktowania, Rozli czeh r Statystyki
1. Do zadahDzialuKontraktowania, Rozliczehi Statystyki nale|y w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie statystyki szpitala (Dzienny Ruch Chorych, skorowidz do Ksiggi
Gl6wnej Chorych, wskazniki statystyczne),

2) kontraktowanie, monitorowanie i r ozliczanie Swiadczeri zdrowotnych,
3) prowadzenie sprawozdawczo6ci statystycznej i medycznej,
4) przekazywanie platnikowi publicznemu danych rozliczeniov\rych oraz danych o

kolej kach oczekuj 4cych,
5) prowadzenie i aktualizacjaPortalu Swiadczeniodawcy bgd4cego Srodowiskiem

komunikacji okreSlonym przez platnika Swiadczet'r finansowanych ze Srodk6w
publicznych.

6) przekazvwanie do GUS i PUw i innych podmiot6w danych statystycznych,
7) prowadzenie korespondencji z platnikiem publicznym orazinrrymi instytucjami,
8) wsp6lpraca z kom6rkami administracji szpitala w tym obsluga administracyjna

kom6rek organizacyinych w ramach sekretariat6w, rejestracji i biura obslugi
pacjenta,

9) wsp6lpraca z poszczeg6lnymi medycznymi kom6rkami szpitala, z kt6rych
przekazywane s4 do dzialu dane rozliczeniowe oraz dokumentacja pacjent6w,

I})przekazywanie informacji do poszczeg6lnych kom6rek szpitala o- wynikach
weryfi kacj i Swiadczeri,

ll)prowadzenie archiwum zawieraj4ce dokumentacjg medyczn4 pacjent6w
leczonych w szpitalu oraz dokumentacjg niemedycznE,

12)udostgpnianie dokumentacji na rzecz pacjent6w, instytucji oraz kom6rek
szpitala.

4)

5)

6)
7)

8)

$ 7e"

2' Za organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest kierownik Dzialu
Kontraktowania, Rozliczenr Statystyki kt6remu podlegaj4: specjaliSci, inspektorzy,
archiwiSci, sekretarki i reiestratorki medvczne.

$ 80. (uchylony)

$ 81.
D ziaL Zamowief Pub I i cznych

J
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1 . Do zadahDzialv zam6wien publicznych na\ezy w szczeg6lnosci:
1) przygotowanie procedur pozyskiwania zam6wieri publicznych na roboty

budowlane, dostawy oraz wykonywanie uslug,
2) przeprowadzanie procedur zakupu poza ustaw4,
3) wyb6r trybu zam6wienia publicznego,
4) opracowanie specyfikacj i istotnych warunk6w zam6wienia,
5) oglaszanie zam6wieh publicznych,
6) udzial w pracach komisji przetargowej oruz sporzqdzanie protokot6w,
7) przygotowywanie um6w w sprawach zam6wiehpublicznych,
8) przygotowywanie um6w na roboty budowlane, dostawy, uslugi w ramach

procedur poza ustaw4,
9) prowadzenie dokumentacji dotycz4cej stosowania procedur pozyskiwania

zam6wien publicznych zgodnie z wymogami ustawy, akt6w wykonawczych,
prowadzenie rej estru po stgpowari, rej estru zaw afi ch um6w omz ar chiwizowanie
prowadzonej dokumentacj i.

2. Za organizacjE pracy i nadz6r odpowiedzialny jest ZastEpca Dyrektora
ds,Finansolvych.

$ 82.
Dziat Techniczny
1. Do zadahDzialu Technicznego nalely w szczegolnoSci:

1) kontrola i nadz6r nad utrzl'rnaniem czystoSci na terenie ZakJadv,
2) prowadzenie ewidencji i nadz6r nad usuwaniem odpad6w komunalnych

i medycznych,
3 ) or ganizacj a zab ezpieczenia mienia Zal<ladu,
4) obsluga kotlowni, portiemi,
5) eksploatacj aurzqdzeh rezerwowego i normalnego zaopaftzenia w wodE,
6) eksploatacja sieci wodno -kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
7) instalacja gazow medycznych,
8) eksploatacja instalacji elektrycznej rezerwowego i normalnego zasilania

budynk6w Zakladu,
9) eksploatacja wentylacji i klimatyzacji,
10) eksploatacja sprzgtu techniczno - gospodarczego r chlodniczego,
11) sporz4dzanie rocznego planu sprzgtu i urzqdzen medycznych w oparciu

o zam6wienia wewngtrzne sklad ane przez ordynator6w, kierownik6w plac6wek,
I2)zamawianie sprzgtu medycznego, material6w medycznych i innych, w oparciu

o zam6wienia wewngtrzne skladane przez ordynator6w, kierownik6w plac6wek
na podstawie um6w zawartych w drodze postgpowania przetargowego oraz
realizacja zam6wiefi,

13)wsp6lpracaz inspektorem ds, zam6wieri publicznych w zakresie dokonywanych
zakup 6w oruz staLa wsp6 lpraca z r ealizatorami zam6 wi ef ,

14) ewidencja zam6wieh orcz prowadzenie rejestru wysytanych lub telefonicznych
zam6wie(,

l5)przyjmowanie do magazynu towar6w, gaz6w, paliwa oraz prawidlowe ich
przechowywanie i wydawanie,

| 6) anahza p 6h o czna to war6 w ni echo dl iwy ch w magazynach i p o dm ag azynkach,
| 7 ) vtr zy manie p or zqdku i czy sto 6 c i w p o mi e szczeniach magazy no wych,
18) segregowanie i ukladanie towar6w w magazynie oraz zabezpieczenie opakowaf

przed znrszczeniem lub uszkodzeniem,
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19) zaperwnienie bezpieczeristwa i ochrony mienia na terenie zaldad:u,l4dowiska dla
helitrropter6w atakhe porz4dku komunikacyjnego na obszarze posesji zaldadu,

20) catoksztalt spraw zwi4zanychz przygotowaniem, realizacjqi rozliczeniem
inwestycji i remont6w,

21) opracowywanie plan6w inwestycyjnych w oparciu o ustalenia dyrekcji ZaTQadg,
22) opracowywanie rocznych plan6w rzeczowo-fi nansowych remont6w,
23) opracowywanie harmonogram6w prac inwestycyjnych i remontowych,
24) dozgr budowlany i energetyczny,
2 5) dokonywanie okresowych przegl4d6w obiekt6w budowlany ch zgo dnie z

przepisami prawa budowlanego,
26) prowadzenie na bieZ4co ksi4Zek obiekt6w budowlanych,
27) kompletowanie dokumentacjr, zezwoleri i warunk6w technicznych.
28) biezqcy nadz6r w zakresie sprawnoSci technicznej pojazd6w za7d.adu,
29) koorrdynowanie pracy kierowc6w transportu medycznego, w zalcesie realizacji

zlec nych imzadan, czasu pracy itp.
2.Dzial Techrriczny sklada sig z:

1) sekcji eksploatacyjnej,
2) sekcji aparatury medyczne,
3) sekcji zaopatrzenia i magazyn6w,
4) sekcji inwestycji i dozoru technicznego,
5) sekcji ochrony,
6) sekcji transportu.

3' Za organizacjE ptacy inadz6r odpowiedzialny jest kierownik DzialuTechnicznego.

$ 83.
DzialKadr
1. Do zadan Dzialu Kadr nale?y prowadzenie spraw osobowych , zatrudniania,

zwalntdnta, w tym w szczeg6lno6ci :

1) w zakresie spraw osobowych, zatrudniania i zwalniania oraz wsp6lpracy
z inrnymi podmiotami:
a) przygotowanie dokument6w dotycz4cych nawi1zywania i rozwiqzywania

stosunku pracy oraz zakladanie i prowadzenie akt osobowych,
b) prowadzenie i al<tuahzacja ewidencji osobowych pracownik6w,
c) kompletowanie wniosk6w pracownik6w przechodz4cych na emeryturg, rentg

2 tytulu niezdolnoSci do pracy lub Swiadczeri rehabilitacyjnych,
d) kontrola porz4dku i dyscypliny pracy,
e) planowanie, kontrola i ewidencja czasu pracy,
0 kompletowanie i przechowywanie plan6w urlop6w dla pracownik6w

zaldadu,
g) prowadzenie ewidencji nieobecnoSci w

i innych),
pracy (urlop6w, zwolnieri lekarskich

h) organizowanie konkurs6w na udzielanie Swiadczeri zdrowotnych oraz na
stanowiska kierownicze,

i) rrusp6lpraca z urzqdem Pracy w zakresie stu2u dla bezrobotnych"
przygotowania zawodowego itp.,

j) wsp6lpraca zUrzEdem Marszalkowskim, Ministerstwem Zdrowia w zakresie
Latudniarekarzy stazyst6w, lekarzy w ramach umowy rezydenckiej,

k) *porz4dzanie analiz doty czqcy ch ko szt6w wynagro dzeri,
l) sp orz4dzani e sprawozdari statyst y czny ch w zakre sie zatrudniaria,
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m) prowadzenie spraw zwiqzanych z ubezpieczeniem pracowriik6w i czlonk6w
ich rodzin,

n) bieh}ca obstuga Portalu Potencjalu w celu ewidencjonowania pracownik6w
medycznych systemie informatyc znymplatnika publicznegr),

o) prowadzenie archiwizacji dokument6w zwiqzanych z prowadzeniem Dzialu
Kadr;

2, Zaotganizacjg pracy rnadz6r odpowiedzialny jest kierownik DziahtKadr.

s 84.

Radcy Prawni
1. Do zadanRadc6w Prawnych naIe?y w szczeg6lno$ci:

1) udzielanie porad, opinii i wyjadnieri w sprawach dotyczqoych stosowania
obowi4zuj 4cych przepis6w prawnych,

2) opiniowanie um6w i innych akt6w wywolui4cych skutki prawnq,
3) opiniowanie pod wzglgdem prawnym wewngtrznych akt6w normatywnych,
4) zastgpstwo w postgpowaniu s4dowym, administracyjnym oryz prted, innymi

organami orzekaj4cymi.

$ 8s.

do Spraw Finansowych oraz

zewnEtrznq i wewngtrznej

interesant6w i pracownik6w Szpitala) orcz
Zastgpcy Dyrektora do Spr[w Finansowych

4)

s)

6)

2. Radcy Prawni odpowiadaj g ?? pru*idlow4 obslugg prawn4 zav#adu i podlegaj4
bezpoSrednio Dyrekto rowi Zald.adu,

Sekretariat
1. Do zadah Sekretariatu nale|y w szczeg6lno3ci:

1) obsluga biurowa Dyrektora, ZastEpcy Dyrektora
Naczelnego Lekarza,

2) nadz6r nad sprawnym obiegiem korespondencji
ZaKadu,

3) organizowanie spotkafi (przyjgcia
wyjazd6w sluzbowych Dyrektora,
i NaczelnegoLekarza,
rejestrowanie i znakowanie korespondencji wplywaj4cej do za?Jadu,
dostarczanie jej do Dyrektora lub Zastgpcy Dyrektora do Spraw Finansowych
w celu dokonania dekretacji,
przekazywanie korespondencji do odpowiednich kom6rek organizacyjnych,
zgodnie zdel<retacj4,
opracowywanie i prowadzenie spraw zwiqzanych z rejestrom uglug medycznych
oraz innych zviqzanych z organizacj4 i prawidlowym funkcjongwaniem Zakladu
w oparciu o obowi4zuj4ce przepisy prawne,

7) opracowywanie i przygotowywanie material6w dla Rady Spqiecznej ZaI<Iadu
i Rady Pracownik6w,

8) inne czynnoSci, zlecone w zakesie obslugi biurowej.
2. Za organizacjE pracy i nadz6r odpowiedzialny jest kierownik Sekretariatu.

$ 86.
Inspektor ds. Obronnych

1. Do zadaf Inspektora ds. Obronnych w szczeg6lnoSci nalezy:
1) Przygotowywanie wewngtrznych akt6w prawnyph zwiqzanych

z pr zy gotowaniami obronnymi Zal<tadu,
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s 87.

D Prowadzenie caloSci spraw zwiqzartych z przygotowaniami obronnymi
Zaldadu:
- opracowywanie i aktualizacj a dokumentacj i planisty cznej,
-opracowywanieial<tualizacjakartrealizacjizadahoperacyjnych,
- prowadzenie szkoleh z kadr4 kierownicz4 szpitala oraz z obsad4
Stalego Dyzuru,
- wsp6lpraca z Powiatowym Centrum Zarz4dzania Kryzysowego
w Lgborku,

3) Wsp6luczestniczenie w planowaniu i organizacji ewakuacji Zaldadu
w przypadku zagrohenia ludzi lub mienia.

2. Inspektor ds. Obronnych odpowiadajq za prawidlow4 pracA kom6rki w ramach
p o szczeg6lnych kompetencj i i po dle gaj 4 bezpo Srednio Dyrektorowi Zakladu.

Inspektor BHP
l.Do zadah Inspektora BHP nalezy w szczeg6lnoSci:

1) przepl'owadzanie kontroli i warunk6w pracy oraz przestrzeganie przepis6w r zasad
bezpieczeistwa i higieny pracy,
2) planoir,ranie poprawy warunk6w bezpieczeistwa i higieny pracy,
3) organizowanie i przeprowadzanie szkoleri z zakresu BHP: wstgpnych,
i okresowych,
4) sporzgdzanie orcz al<tualizacja wewngtrznych przepis6w z zakresu BHp,
5) sporz4dzanie oraz rejestrowanie caloSci dokumentacji wypadk6w przy pracy,
w drodze do pracy lub z pracy i o stwierdzeniu choroby zawodowej oraz nadz6r nad
rzetelnyrn wyjaSnieniem okolicznoSci z nimi zwiqzanymi,
6) dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz kontrola
warunk6w pracy,
7) wsp6lpraca z kierownikami kom6rek organizacyjnych ZakJadu w kwestiach
dotycz4qych BHP,
8) wydawanie doru2nych polecefi dotycz4cych natychmiastowego usunigcia
stwierdz,onych niedoci4gnigi bezpoSrednio zagraaaj4cych bezpieczehstwu pracy,
9) tworBenie planu zakup6w odziety i obuwia roboczego, ochronnego oraz
wnioskoWanie o ich zakup,
10) gospodarowanie zapasami w zakresie odziely i obuwia roboczego, ochronnego
i 6rodk6v'r ochrony indywidualnej i zbiorowej.

2. Inspektor BHP odpowiada za prawrdlow4 pracg kom6rki i podlega bezpoSrednio
Dyrektorowi Za\dadu.

ochrony

$ 87a.
Inspektor do Spraw Ochrony Srodowiska

1. Do zadartlnspektora do Spraw Ochrony drodowiska naleay prowadzenie spraw
zwi?zaatych z ochron4 srodowiska, obejmuj4cych w szczeg6lnoSci:

l) przestrztsganie obowi4zk6w ustawowych w zakresie wytwarzania, gromadzenia,
ewidencjonowania, przekazywania, transportowania, odzyskiwania,
unieszkodliwiania i magazynowania odpad6w,

2) pozyski!ruanie decyzjrlzezwoleri na prowadzenie dziaLalnoSci w zakresie
Srodowiska ich weryfikacja i aktualizacja,

3) prowadZenie ewidencji iloSciowej i jakoSciowej odpad6w,
4) nadzor l,Lad terminowym wywozem iutylizacj1odpad6w.

2. Inspektor do spraw ochrony Srodowiska podlegaDyr&torowi zakladu.
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$ 87b,
Inspektor Ochrony Radiologicznej

1. Do zadan inspektora Ochrony Radiologicznej nalely prowadzenie spraw zwiqzanych
z ochron4 radiologiczn4 obejmuj4cych w szczegolnoSci:
1) nadz6r nad przestrzeganiem prowadzenia dziatalnoSci wedlug instrukcji pracy

z aparctami rentgenowskimi oraz nad prowadzeniem dokumerrtacji dotycz4cej
ochrony radiologicznej, w tym dotycz1cej pracownik6w i innyctr orOU
przebywaiqcych w jednostce oryanizacyjnej w warunkach nwuzentra,

2) nadz6r nad spelnieniem warunk6w dopvszczaj4cych pracownik6w do zatrudnienia
na danym stanowisku pracy, w tym dotyczqcych szkolenia pracownik6w na
stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej,

3) dokonywanie wstgpnej oceny narazenia wszystkich pracownik6w Zalcladu na
podstawie wynik6w pomiar6w dawek indywidualnych lub pomiar6w
dozymetrycznych w Srodowisku pracy i przedstawienie jej kierownikowfjednostki
organizacyjnej,

4) informowanie pracownik6w, w formie pisemnej, o otrzymanychprheznich dawkach
promieniowania jonizuj4cego w przypadku przekroczeniaogranicznik6w dawek,

5) wystgpowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z pisemnym wnioskiem
o wstrzymanie prac w warunkach naralenia, gdy sQ naruszone warunki zezwolenia
na uruchomienie i stosowanie aparat6w rentgenowskich lub inne p.pzepisy z zakresu
ochrony przed promieniowaniem j onizuj 4cym,

6) nadz6r nad dokumentacjq, o kt6rej mowa w przepisach regulujqcych szczeg6lowe
warunki bezpiecznej pracy ze ZrSdlami promieniowania jonizuj4cogo wydanych na
podstawie ustawy - Prawo atomowe,

7) ustalanie wyposazenia jednostki organizacyjnej w Srodki ochrony indywidualnej,
aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oruz iwrcgo wyposazenia slwZqcego do
ochrony pracownik6w oraz pacjent6w przed promieniowaniem jonizuj4cym
i wystgpowanie z wnioskiem o jego zakupienie,

8) sprawdzenie kwalifikacji pracownik6w w zakesie ochrony radiologicznej
i wystgpowanie w tym zakesie z wnioskiem do kieroi,rrnika iednostki
organizacyjnej,

2. Inspektor ochrony Radiologicznej podlega Dyrektorowi zahJadv.

$ 87c.
Inspektor ds. przeciwpozarowych

1. Do zadari Inspektora ds. przeciwpozarowych nalezy w szczeg6lnodcit
1) planowanie, organizowanie i przygotowanie cwiczen ewakuapji na wypadek
zdaruen nadzwy czajnych,
2) oryanizowanie i przeprowadzanie szkoleri wstgpnych, i okresqwych z zak<tesu
ochrony pr zeciwp olarowej,
3) sporz4dzanie oraz aktualizacja wewngtrznych przepis6w z z+kresu ochrony
przeciwpo2arowej,
4) wsp6tpraoa z kierownikami kom6rek organizacyjnych ZabJailu w kwestiach
doty czqcy ch o chrony pr ze ciwp o Zarowej,
5) wydawanie dora2nych polecef dotycz4cych natychmiastowego usunigcia
stwierdzonych niedoci4gnigd bezpoSrednio zagraaaj1cych bezpieczeristwu
przeciwpoZarowemu,
6) planowanie zakup6w sprzgtu z zakresu ochrony przeciwnozarowej oraz
wnioskowanie o ich zakup,

J(w39



7) nadzotowanie nad eksploatacj1 sprzgtu i urzEdzefi przeciwpoaarowych, ich
sprawno$oi4, konserwacjq orazokresowymi badaniami i przegl4dami.

2. Inspektor ds. przeciwpo2arowych odpowiada za prawidlowQ pracA kom6rki i podlega
bezpoSrodnio Dyrektorowi Zakladu.

$ 88.
Dzial Informatyki
1. Do zadanDziaLu Informatyki nale?y w szczeg6lnoSci:

1) dolb6r i dostosowanie technik informatycznych oraz systemu
telekomunikacyjnego do aktualnych potrzeb kom6rek organizacyjnychZaldadu,
provradzenie spraw z zaL<resu gospodarki sprzgtem komputerowym
i telskomunikacyjnym,
nadz6r nad funkcj onowaniem systemu informatyc znego i telekomunikacyj nego,
odpowiedzialnoSi zabezpieczefstwo i ochrong danych w ZakJadzie,
utrzymanie i aktualizowanie aplikacji uZywanychw Zal<Ladzie oraz kontrola nad
utrzy:nanie m b az danych,
zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego oraz
telekomunikacyjnego,
two(zenie planu inwestycji dotyczqcego sprzgtu telekomunikacyjnego,
komputerowego i telefonii kom6rkowej orazwnioskowanie o zakup,
nadaor nad wykonywaniem napraw, konsekwencji oraz przegl4d6w
techrpicznych sprzgtu komputerowego oraz telekomunikacyjnego,

9) wdr&zanie program6w informatyc znych.
2. Za organlzacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest kierownik Dzialu Informatyki.

$ 88a.
Admini strator S ystem6w Informaty czny ch (AS I)
LDo zadaAAdministratora System6w Informatycznych (ASD naleay w szczeg6lnoSci:

zapewnieniebezpieczefstwa frzycznego, technicznego i organizacyjnego danych
o s otr owych pr zetw ar zanych w sy stemach info rmatyc zny ch,
okrerSlenie ce16w, strategii i polityki zabezpieczenia danych przetwarzanych
w systemach informaty czny ch,
zapewnienie ochrony przed dzialaniem niepoz4danego oprogramowania,
zapewnienie prawidlowego przebiegu i prawidlowej eksploatacji
komputerowego,
zapewnienie polityki zarzqdzama oprogramowaniem
uwzglgdnieniem polityki legalnoSci oprogramowania,

ze szczeg6lnym

zapewnienie polityki zarz4dzania dostgpem uzytkownika do system6w
infofmatycznych (zarz4dzanie identyfikatorami, haslami i uprawnieniami,
konlrola poprawnodci uprawnieri),
analizowanie poprawnoSci systemu na podstawie kontrolowanych dziennik6w
ptacv,
opiniowanie w zakresie bezpieczeristwa system6w i ochrony informacji
przetwarzanych w postaci elektronicznej,
teahtzacja zadah Administratora Bezpieczefstwa System6w Informatyc znych
w zakresie przetwarzanych w postaci elektronicznej danych osobowych,

2)

1l

4)
s)

6)

7)

8)

1)

2)

3)
4)

s)

sprzgtu

6)

7)

8)

e)
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10) implementacja Polityki Bezpieczefstwa Informacji (opracowywanie
wewngtrznych dokument6w i procedur dotyczqcych zabezpiepzenia system6w,
oprac owyw anie analizy ry zyka aplikacj i o raz p I an6w awaryj nyoh),

11) opracowanie okeso!\ych ocen i sprawozdafi,
l2)analiza sytuacji, okolicznodci i przyczyn, kt6re doprowadzily do naruszenia

bezpieczefstwa. danych przetwarzanych w postaci elektroniczneji przygotowanie odpowiednich zmian organizacyjno-proce<luralnych celem
eliminacj i wyst4pienia podobnych sytuacj i,

13) realizacj a zada1 szkoleniowych i informacyjnych oraz inicjowanie
i organizowanie dzialah profilaktycznych w zakresie ocfurony iniormacji
pr zetw aruanych e I ektroni czni e.

2. Za- oryanizaciE pracy i nadzor ASI odpowiedzialny jest kierownik Sekcji
Informatycznej.

s 88b.
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

LDo zadaf Inspektora Ochrony Danych nale|y w szczeg6lnoSci:
a)pelnienie funkcji koordynatora Zespolu ochrony Danych osobowych;
b)informowanie administratora, podmiotu przetwauq?oego onz pracpwnik6w,

przetwarzaj4 dane osobowe, o obowiQzkach spoczywaj4cych na nich na
Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 20161679 (RoDo)
przepis6w Unii Europejskiej lub paristw czlonkowskich o ochronie danvch
im w tej sprawie;

c)monitorowanie przesfizegania RODO, innych przepis6w Un[i lub paristw
czlonkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu
przetwaruaj?cego w dziedzinie ochrony danych osobowych, 'w tym podzial
obowi4zk6w, dzialania zwigkszaj4ce Swiadomo6d, szkolenia personelur uczestnicz4cego
w operacjach przetwarzania oraz powi4zane ztym audyty;

d)udzielanie na Zqdanie zaleceh co do oceny skutk6w dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej wykonania zgodnie z afi, 35 RODO;

e) wsp6lpra ca z or ganem nadzot czym;

f zglaszanie naruszeniabezpieczefistwa do organu nadzorczego oraz os,pb, kt6rych dane
dotyczq;

g)petnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczeg,p w kwestiach
zwrqzanych zprzetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, p kt6rych mowa
w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we
wszelkich innych sprawach.

2. zadania IoD jako czlonka Zespolu ds. ochrony Danych osobowych:
a) ptzygotowanie wzor6w oraz nadzorowanie wykonania i aktualizac]ji nastgpujqcych

dokument6w:
o Rejestru czynnoSci przetwarzania;
o Rejestru kategorii czynnoSci przetwarzania;
o Analizy ryzyka i oceny skutk6w dla ochrony danych;
o formul zgody i obowi4zku informacyjnego dla wszystkich grup os6b, ktorych dane

przetwarza SPS ZOZ w Lgborku;

ktorzy
mocy

oraz innych
i doradzanie
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o Polityki ochrony danych;
b) nadz6r nad wdro2eniem przez administratora odpowiednich Srodk6w technicznych

i organizacVinych;
c) nadzor nad ochron4 praw os6b, kt6rych dane dotyczq;
d) wsp6tpraca z iwrymi kom6rkami w zakresie tworzenia um6w oraz realizacji zadai na

polecenie innego administratora;
e) w ramach wsp6ladministrowania danymi, wsp6lpraca w zakresie tworzenia zasad

przetwarzania i ochrony danych osobowych.

3. Inspektor ochrony danych odpowiada za prawidlowe wykonanie zadafi i podlega
bezpoSrednio Dyrektorowi Zakladu.

$ 8e.
Spoleczny Inspektor Pracy
1. Do zadah Spolecznego Inspektora Pracy naleiy w szczeg6lnoSci:

1) kontrolowanie przestrzegania przepis6w prawa pracy,
2) branie udzialu w ustalaniu okolicznoSci i przyczyn wypadk6w przy pracy,

zgoclnie zprzepisami prawa pracy,
3) brantie udzialu w analizowaniu przyczyn powstawania wypadk6w przy ptacy,

zachorowaf na choroby zawodowe i inne schorzenia wywolane warunkami
Srodbwiska pracy,

4) uczestniczenie w przeprowadzanht spolecznych przegl4d6w warunk6w pracy,
5) pod0jmowanie dzialania na rzecz aktywnego udzialu pracownik6w

w ksztaltowaniu wlaSciwych warunk6w bezpieczeitstwa i higieny pracy oraz
oddzialywanie na przestrzegame przez pracownik6w przepis6w i zasad.
bezfrieczehstwa i higieny pracy,

6) wykonywa6 innych zaduh okreSlonych w ustawie o spolecznej inspekcji pracy
i w przepisach szczeg6lnych.

2. Spoleczny Inspektor Pracy odpowiada za prawidlowe wykonanie zadah i podlega
bezpo Srednio Dyrekto r owi ZaTdadu.

$ e0.
Pelnomoctrrik ds. Praw Pacjenta

1. Do zadahPelnomocnika ds. Praw Pacjerftanare|y w szczeg6lnosci:
1) nadzo'r nad przestrzeganiem praw pacjenta w Zakladzie,
2) zapewnienie pacjentowi dostgpu do informacji w zakresie jego praw

i obowi4zk6w,
3) podejrnowanie dzia\uh wyjadniaj4cych w zwi1zku ze zloaonq skarg4 lub

wnioslkiem,
4) monitorowanie satysfakcji pacjenta,
5) wsp6lpraca z Naczelnym Lekarzem w sprawach dotycz4cych przestrzegania praw

i obowi4zk6w pacjenta.
2. Pelnomoonik ds. Praw Pacjenta odpowiada za prawidlowe wykonywanie zada1

i podlega bezpoSrednio Naczelnemu Lekarzowi.

$ el.
Pracownik Socjalny
l.Do zadaA Pracownika Socjalnego nale|y w szczeg6InoSci:

1) pomoc w organizacji Srodowiska opiekuriczego w Srodowisku domowym lub
opieki insty'tucjonalnej dla pacjent6w wymagai4cych takiej pomocy,
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$ e2.

1.

2) pomoc osobom i rodzinom przezwyciElania trudnych sytuacji Zyciowych,
kt6rych nie s4 one w stanie pokonad wykorzystuj4r riuun. uprawnieni a, zasoby
i mozliwoSci,

3) analizowanie danych dotyczqcych sytuacji socjalno-bytowej paojenta,
4) ustalanie zakresu pomocy jakiej bgdzie potrzebowat pac.;ent opuszczajqcy

Zaklad,
5) ustalenie wsp6lnie zpacjentem i jego rodzin4kierunk6w dzial,u|zmierzajqcych

do zapewnienia wlaSciwego drodowiska domowego, rodzinnego, zawodb*Lgo
i szkolnego,

6) informowanie chorego i jego rodziny o moZliwo6ciach pomocy instytucjonalnej
w zakresie opieki socjalno-bytowej,

7) pomoc choremu i jego rodzinie w nawi4zywaniu kontaktu z instytucjami opieki
zdrowotnej i pomocy socjalnej w rozwiryywaniu r6Znorodrrych problem6w
zyciowych.

? Pracownik socjalny odpowiada za prawidlowe wykonanie zadah i podlega
bezpo6rednio Naczelnej Pielggniarce.

Psycholog
Do zadahPsychologa nale?y w szczeg6lnodci:
1) podejmowanie dzialafi mediacyjnych i interwencyjnyeh w sytuacjach

kryzysowych,
dokonywanie diagnozy wstgpnej , dotyczqcej stanu psychicznego, emocjonalnego,
zdrowia frzycznego otaz poziomu funkcjonowania umyslo*ego pacjenta,
udzielanie wsparcia psychologicznego pacjentowi w sytuacjtr jego choroby,
zagr ohenia 2y cia lub Smierci
udzial w przygotowaniu pacjent6w do szczeg6lnie trudnych i obci4zajqcych badari
zabieg6w,
pomoc psychologicznq na rzecz prawidlowego rozwoju relacji lekarz-pacjent,
lekarz-rodzina pacjenta, pielggniarka-pacjent, pielggniarka-rodzina pacjerta,
przeprowadzanie rozm6w terapeutycznych z rodzinq pacjerrta w sytuacji
stwierdzenia przyzyciowej Smierci m6zgu, w celu wykorzysiarria organ6w dla
zabie g6w transp I antacyj nych,

2.

$ 92a.

6) wsp6lptaca z rodzinami pacjent6w celem przygotowania ich do umiejgtnego
po stgpowanta z pacjentem w warunkach domowych,

7) wsp6lpraca ze wszystkimi kom6rkami organizacyjnymi szpi'tala w zakresie
zapotrzebowania na uslugg psycholo giczn4.

Psycholog odpowiada za prawidlowe wykonywanie zadan i podlega bezpoSrednio
Naczelnemu Lekarzowi.

Kapelan szpitala
Do zadai kapelana na\e|y Swiadczenie duszpasterskiej poslugi wobec pacjent6w
Zaldadu.

$ e2b.
Koordynator ds. Transplantolo gii
Koordynator ds, Transplantologii jest to samodzielne stanowisko do zakresu dzialania
kt6rego naIe?y koordynowanie przebiegu identyfikacji i kwalifikaqji potencjalnych
dawc6w nauqd6w orazprzebiegu pobrari. Stanowisko podlega Naczefuiemu Lekarzowi.

2)

3)

4)

5)
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$ 92c.
Koordynator ds. Transfuzj ologii
Koordynator ds. Transfuzjologii jest to samodzielne stanowisko do zadaf kt6rego
nale?y nadz6r nad przestrzeganiem standard6w dotycz4cych postepowania z krwi4
i materialarrri krwiopochodnymi.

$ 93. (uchylony)

$ 93a.
Warunki wsp6ldzialania kom6rek organizacyjnych ZaI<Ladu

1. Kom6rki orgarnzacyjne Zaldadu obowi4zane s4 do wsp6ldzialania w celu zapewnienia
sprawnego i efektywnego ich funkcjonowania w zakresie diagnostyczno -leczniczym,
rehabilitacyj nym, piel ggnacyj nym i admini stracyj no - go spodar czym,

2. Organizaaia i zadania poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych Zaldadt w zakresie
jako6ci Swiadczonych uslug opracowane zostaly zgodnie z wytycznymi
Zintegrowanego Systemu ZarzEdzania. Podstawowymi dokumentami s4 Ksigga
JakoSci i procedury systemowe.

3. Za wlaSciwe wsp6ldzialanie odpowiedzialne s4 osoby kieruj4ce kom6rkami
organrzacy jnymizard.adu,bqd?inneosobywznaczoneprzezDyrektora.

4. Wsp6ldzialanie kom6rek organizacyjnych z uwzglgdnieniem wzajemnych powi4zan
w ujgciu procesowym przedstawrazal4czniknr 3 do Regulaminu Oryanizacyjnego.

Rozdzial9
Warunki wsp6trdzialaniaz innymi podmiotami wykonuj4cymi dzialalnoSd lecznicz4

w zakresie zap,ewnienia prawidlowoSci diagnostykio leczenia, pielggnacji i rehabilitacji
pacjent6w oraz ci4gloSci przebiegu procesu udzielania Swiadczer{ zdrowotnych

$ e4.
1. Poszczeg6lne kom6rki organizacyjne i pracownicy Zakladu wsp6ldzialaj4 ze sobq

w zakresie prawidlowo6ci i kompleksowoSci diagnostyki, terapii i ci4glo$ci
postgpowania leczniczego w stosunku do pacjent6w przebywaj}cych oraz
korzystaj 4c y ch z usiug ZaIdadu.
Zal<lad wsp6ldziala z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidlowogci
diagnosrtyki, leczenia pacjent6w i ci4gloSci postgpowania, w szczeg6ino$ci poprzez
kierowanie do innych plac6wek w celu konsultacji specjalistycznych,zleceni-e badari
laboratcrryjnych nie wykonywanych w zakladzie, kierowania na zabiegi
specjalistyczne, o ile nie ma moZliwosci ich wykonania w zakJadzie.

3. Szczegdlowe zasady wsp6tdzialania z innymi podmiotami leczniczymi
okreslonym w ust. 2, okreslaj4 przepisy prawa oraz postanowienia um6w
pomigdzy tymi podmiotami a Zald adem.

2.

w zakresie
zawartych

J
w,
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Rozdzial l0
WysokoSd oplaty za udostgpnienie dokumentacji medycznej ustalonBj w spos6b
okreSlony w art.28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawacfu pacjenta i

Rzeczniku Praw Pacjenta

$ es.
L Za udostgpnienie dokumentacji medycznej poprzez sporzqdzenie jej wyci4g6w, odpis6w
lub kopii Zaktad pobiera oplatg w wysokoSci za:

1) jedna strong wyci4gu lub odpisu dokumentacji medycznej - w wysokodci
nieprzekraczaiqcej 0,002 przecigtnego wynagro dzenia w poprzednim kwartale od
pierwszego dnia nastgpnego miesi4ca po ogloszeniu przez Prezesa Gl6wnego
Urzgdu Statystycznego w Dzienniku Urzgdowym Rzeczpospolitej polskiej
,,Monitor Polski" na podstawia art.20 pkt.2 ustawy z dnia l7-grudnia 199Sr.
o emeryturach i rentach z FunduszuTJbezpieczeri spolecznych,

2) jedn4 strong kopii dokumentacji medycznej - w wysokoSci nieprzel<raczajqcej
0,0002 przecigtnego wynagrodzerria, o kt6rym mowa w pkt 1,3) sporzQdzenie wyci4gu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na
elektronicznym noSniku danych, je?:eli zal<!.ad prowadzi dokumentacjg medyczn4
w formie elektronicznej - w wysokoSci nieprzekaczajqcej 0,002 pireciginego
wynagrodzenia, o kt6rym mowa w pkt 1.

2, Oplaty, o kt6rej mowa w ust. 1, nie pobiera sig w przypadku udostEpnienia dokumentacji
medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w Lqdanym
zakresie i w spos6b, o kt6rym mowa w art. 27 ust. I pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (przez sporzqdzenie jej wyci4gu, ocipisu,
kopii lub wydruku, na informatycznym nosniku danych, w formie skanu), 

-

2) w zwiqzku z postgpowaniem przed wojew6dzk4 komisj4 do spraw orzekania o
zdar zentach m e dycznych,

3) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badari
Medycznych.

Rozdzial 11
Organizacja procesu udzielania Swiadczer{ zdrowotnych w przypadku ppbierania oplat

$ e6.
1. Jezeli skierowanie Iekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest wymagane, a pacjent go nie

posiada, w6wczas ponosi on koszt udzielenia Swiadczenia zdrowotneg;o, za wyjatkiem
przypadk6w okreSlonych w art. 57 ust. 2 i art. 60 ustawy o Swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych. WysokoS6 oplat za Swiadczenia
zdrowotne, kt6re mog4 byi, zgodnie z przepisami ustawy o dzialalno$ci leczniczej lub
przepisami odrgbnymi, udzielane za czgsciow4 albo calkowit4 odplatnoSci4, okreSla
zalqczniknr 2.

2. WysokoSd oplat za dwiadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niz osoby
uprawnione do Swiadczen zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w publicznych ustala
Dyrektor Zal*adv. Przy ustalaniu wysokoSci oplaty Dyrektor Zakladu uwzglgdnia
rzeczywiste koszty udzielenia Swiadczenia zdrowotnego.

3. Oplaty za uslugi zdrowotne na zasadach okreslonych w umowach cywilnoprawnych
zawartych migdzy ZakJadem i innymi osobami lub jednostkami arganizacyjnymi,
s4 ustalane przez strony umowy.
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4. WysokoSi oplat za Swiadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niz osoby
uprawnione do Swiadczen zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w publicznych ustala
Dyrektor ZakJadu. Przy ustalaniu wysokoSci oplaty Dyrektor Zakladu uwzglgdnia
rzeczywiste ko szty udzielenia Swiadczenia zdrowotnego.

5. Oplaty za ustugi zdrowotne na zasadach okreSlonych w umowach cywilnoprawnych
zawartych migdzy Zakladem i innymi osobami lub jednostkami organizacyjnymi,
s4 ustalane przez strony umowy.

Rozdzia\12
WysokoSd oplat zaprzechowywanie zwlok pacjenta przez okres dluZszy ntL72 godziny
od os6b lub instytucji uprawnionych do pochowania zwlok na podstawie ustawy z dnia

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, po2,295,
zp6fln. zm.) orilz od podmiot6w, na zlecenie kt6rych przechowuje sig zwloki w nvi4zku

z tocz4cym sig postgpowaniem karnym

$ 97. Ustala sig nastgpuj4ce oplaty:
1) za przechowywanie zwlok pacjenta przez okres dluZszy ni| 72 godziny od os6b

lub instytucji uprawnionych do pochowania zwlok na podstawie ustawy z dnia 3l
styczrria 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych (Dz. lJ. z 2000 r. Nr 23, poz.
295,2p62n. zm.) - w wysokoSci 50,00 zl+y6T,zakuzdqrozpoczEtqdobg,

2) od podmiot6w, na zlecenie kt6rych przechowuje sig zwloki w zwi4zku ztocz1cym
sig postgpowaniem karnym - w wysokoSci 50,00 zl + y41, zakuldq rozpoczgtq
dobg.

Rozdzial 13
WysokoSd oplat za Swiad,czenia zdrowotne, kt6re mogA byd, zgodnie z przepisami

ustawy lub przepisami odrgbnymi, udzielane za czgsciow4 albo calkowit4 odplatnoSci4

$ e8.
L Za udzielane Swiadczenia zdrowotne inne niz finansowe ze Srodk6w publicznych

pacjenci ponosz4 oplaty zgodnie z ustalonym cennikiem oplat, kt6ry stanowi zalqcznik
nt 2 do Regulaminu, zatytulowany ,,WysokoS6 opLat za udzielane Swiadczenia
zdrowotne inne ni2 finansowe ze Srodk6w publicznych,'.

2. W przypadku Swiadczef zdrowotnych udzielanych na podstawie um6w
cywilnoprawnych zawartych z podmiotami instytucjonalnymi (osoby prawle,
przedsigbiorcy) ceny Swiadczefi ustalane s4 w drodze negocjacji bez zastosowania
cennika, o kt6rym mowa w ust. 1.

3. Za Swiadczenia zdrowotne (z wylqczeniem Swiadczeri udzielanych przez Szpitalny
Oddzial Ratunkowy) udzielone osobom nieuprawnionym do Swiadczeri zdrow-otnycir
finansowdnych ze Srodk6w publicznych pobiera sig oplatg w wysokoSci okredlonej
z odpowiednim zastosowaniem regul obowi4zr41cych przy ustalaniu odplatno6ci
za takie dwiadczenie nale2nej Za\<ladowi ze strony ptratnika publicznego.

4. Za Swiadczenia zdrowotne udzielone przez Szpitalny Oddziat Ratunkowy Osobom
nieuprawnionym do Swiadczef zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w publicznych
pobiera sig oplatg w wysokoSci oke$lonej dla takich Swiadczeri w zal4czniku nr 2
do Regulaminu.
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Rozdzial14
Spos6b kierowania kom6rkami organizacyjnymi Zaklad*

$ 99. Zald.ademkieruje Dyrektor przy pomocy:
1) Zastgpcy Dyrektora do Spraw Finansowych,
2) Naczelnego Lekarza,
3) Naczelnej Pielggniarki,
4) Gl6wnego Ksiggowego,
5) lekarzy kieruj4cych oddzialarri i kierownik6w pozostalych kom6rek

organrzacyjnych.

$ 100.

1. Dyrektor ZaKadu jednoosobowo sklada oSwiadczenia woli w imieniu Zal<ladu.
2, Dyrektor Zaldadu mohe upowaznii ZastEpcA Dyrektora do Spraw Finansowych lub

Naczelnego Lekarzado skladania o$wiadczef woli w imieniu iahJadu.

$ 101. Podleglo$i sluzbowa okreslonajest w Strukturze organizacyjnej zaktaduleczniczego
Zal<Ladu, stanowiqcej zalqczniknr 1 do Regulaminu.

$ 102.
1. Naczelnemu Lekarzowi i Naczelnej Pielggniarce podlegaj4 praco\micy medyczni.Naczelny Lekarz i Naczerna pielggniarka odpowiadaj4

za prowadzenie polityki kadrowej w odniesieniu do pracownik6w uwzglgdniajqcej
obecne i przyszle potrzeby Zakladu oraz za stymulowanie ci4glego dosiconaienia
zawodowego pracownik6w dzialalnodci podstawowej poprza, planowanie,
organizowanie i przeprowa dzanie szkolet'r.

2. Za sprawne funkcjonowanie oddzial6w szpitala pod wzglgdem medycznym,
administracyjnym i gospodarczym oraz za wlaSciwe leczenie chorych odpowiadaj4
lekarze kieruj 4cy oddzialem.

3. Za wha(;ciwe organizowanie pracy porsonelu pielggniarskiego i pornocniazego otaz
nadz6r nad wykonywaniem opieki nad chorymi w oddziale szpitallnym odpowiada
pielggniark al p olo2na o ddzialowa.

$ 103.
1. Kierownicy kom6rek organizacyjnych Zaldadu odpowiedzialni s? za wlasciwe

organizowanie pracy w podlegtych kom6rkach orcz za zapev,lnienie prawidlowego
i terminowego wykonywania powierzon y ch zadafi i obowi4zk6w.

2. Do obowi4zk6w kierownik6w kom6rek organizacyjnych w szczeg6lnodci nalezy:
1) ustalenie zakres6w obowi4zk6w, uprawniefi oraz odpowiedzialnoSci podleglych

pracownik6w,
2) organizowanie i planowanie pracy kom6rki organizacyjnej,
3) nadzorowanie i kontrolowanie prawidlowego oraz terminowego wykonaniaprzez

podlegt4 kom6rkg obowi4zk6w r zadah,
4) ptzydzielanie pracy podlegiym pracownikom i udzielanie wy,tycznych co do

sposobu ich wykonania,
udzielanie wyjasnieri w zakresie spraw objgtych dzialalnosci4 korn6rki,
nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przez podleglych pracownik6w
dyscypliny pracy,

5)
6)
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7) wsp6ldzialanie we wlaSciwym doborze kadr oraz tworzenie wlaSciwej atmosfery
pracy w kom6rce,

8) wsp6idzialanie z innymi kom6rkami organrzacyjnymi w celu nalezytej realizacji
zadah wymagaj 4cych uz godnieri,

9) udzielanie wyjaSnieri w sprawach skarg i vmiosk6w,
10)prowadzenie i ak'tualizacjabaz danych w postaci zapis6w elektronicznych wedlug

kompetencj i merytoryc zny ch.,

11) usprawnienie organizacji, metod i form pracy kom6rki organizacyjnej,
12) wykonywanie innych zadah powierzonych przez bezpoSrednich przeloaonych oraz

Dyrektora Zaldadu.

$ 104.
Dla poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych ZalJadu s4 ustanawiane szczeg6lowe
regularninLy zatwierdzane przez Dyrektora ZahJadu, okreSlaj4ce min. spos6b
wsp6lpracy pomigdzy tymi kom6rkami pod wzglgdem administracyjnym,leczniczym
i gospodarczym.

Rozdzial 15
Prawa i obowi4zki pacjenta

$ 104a.
ZaI<Lad obowi4zany jest przestrzegad wszystkie prawa pacjenta wynikaj4ce
w szczeg6lnoSci z przepis6w ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
z dnra 6 listopada 2008 r. (tr. Dz.u. z 2016 r. poz. 186 z p6fun. zm.), ustawy o ochronie
zdrowia psyohicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (tj. Dz. tJ. z 2017 r. poz. 882) oruz
z ustaw reguluj4cych dzialalnoS6 podmiot6w leczniczych i wykonywanie zawod6w
medycznych.

$ 10s.
Prawo pacjenta do Swiadczef zdrowotnych
1. Pacjent ma prawo do Swiadczeri zdrowotnych odpowiadaj4cych wymaganiom

aktualnej wiedzy medycznej.
2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych moZliwo$ci udzielenia odpowiednich

Swiadczeri zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach
medycznych, procedury ustalaj4cej kolejnosi dostgpu do tych $wiadczen.

3. Pacjent mla prawo 2qda6, aby udzielaj4cy mu swiadczeri zdrowotnych:
1) lekarz zasiggn$. opinii innego lekarzalub zwolalkonsylium lekarskie;
2) pielggniarka (poloLna) zasiggngla opinii innej pielggniarki (poioznei).

4' Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia Swiadczeri zdrowotnych ze
wzglgdu ra zagrohenie zdrowi a Iub Ly cia.

5. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania Swiadczef zdrowotnych
zwi4zanychz porodem.

6. Pacjent ma prawo do Swiadczert zdrowotnych udzielanych z na\ebyt4 staranno3ci4
w warunkach odpowiadai4cych wymaganiom fachowym i sanitarnym.

$ 106.
Prawo pacjenrta do tajemnicy informacji z nim zwiqzanych
Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonuj4c e zaw6d,medyczny,
w tym udzielaj4ce mu dwiadczerl zdrowotnych, informacji z nim zwiqzanych,
a uzyskanych w zwi4zku z wykonywaniem zawodu medycznego, r6wniez po Smierci
pacjenta.
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$ 107.
Prawo pacjenta do wyrazenia zgody na udzielenie Swiadczeri zdrowotnych
1' Pacjent ma prawo do wyruzenia zgody na udzielenie okreJlonych $wiadczeri

zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji, jezeli przepisy
odrgbnych ustaw nie stanowiq inaczej,

2. Pacjent, w tym maloletni, kt6ry ukoriczyl 16lat, ma prawo do wyrazenia zgody na
przeprowadzenie badania lub udzielenie innych Swiadczei zdrowotnychprzezlekarua.

3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta maloletniego, calkowicie ubezwtasnowolnionego
lub niezdolnego do Swiadomego wyrazenia zgody, ma prawo do wyrazenia zgoiy,
o kt6rej mowa w ust. 8. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to,
w odniesieniu do badania, moze wykonai opiekun faktyczny.

4. Pacjent maloletni, kt6ry ukoriczyl 16 lat, osoba ubezwlasnowolniona albo pacjent
chory psychicznie lub upoSledzony umyslowo, Iecz dysponujqcy dostatecznym
rczeznaniern, ma prawo do wyrazenia sprzeciwu co do udzi-eienia Swiadcreinta
zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekruna faktycznego.
w takim przypadku wymagane jest zezwolenie s4du opiekuriczego,

5. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego Swiadczenia zdrowotnego, bezjego zgody
jest dopuszczalne, jezeli wymaga on niezwlocznej pomocy lekarski 

"i, 
u r" wigtgdu na

stan zdrowia lub wiek nie moze wyrazil zgody i nie ma mozliwoSci porozumienia sie
z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

6. Zgoda otaz sprzeciw na udzielenie Swiadczeri zdrowotnych mogq by(, v,rywlone ustnie
albo takim zachowaniem wyzej wymienionych os6b, kt6re w rpouOU niebudz4cy
w4tpliwodci wskazuje na wolE poddania sig proponowanym przeziekarza czynnoSci4
albo brak takiej woli.

7. W przypadku zabregu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub
diagnostyki stwarzajqcych podwyhszone ryzyko dla pacjenta, zgodE lub sprzeciw na
ich wykonanie pacjent musi wyrazii w formie pisemnej, przed ou),rur.nir* zgody
pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji o stanie iwojego zdrowia
i ewentualnych komplikacj ach zwiqzany ch z planowanym zabie giem,

$ 108.
Prawo do poszanowania intymnodci i godno6ci pacjenta orazleczenia b6lu
1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymnoSci i godnoSci, w szczeg6Inosci w czasie

udzielania mu Swiadc zen zdr ow otnych.
2. Prawo do poszanowania godnoSci obejmuje takze prawo do umierania w spokoju

i godnoSci. Pacjent znafiujqcy sig w stanie terminalnym ma prawo do Swiadczefr
zdrowotnych zapewniai4cych lagodzenie b6lu i innych cierpieri.

3. Przy udzielaniu Swiadczeri zdrowotnych moze byi obecna osoba bliska, jezeli
2y czenre takie wyra zi pacjent.

4' Osoba wykonuj4ca zawod medyczny udzielajqca Swiadczeri zdrowotnych pacjentowi
mohe odm6wi6 obecnoSci osoby bliskiej przy udzielaniu Swiadczan zdrowotnych,
wprzypadku istnienia prawdopodobieristwa wyst4pienia zagrolenia epidemicznego
lub ze wzglgdu na bezpieczefstwo zdrowotne pacjenta. Odmowg odnotowuje s1g
w dokumentacji medy cznej.

5. Osoby wykonuj4ce zawod medyczny, inne niz udzielaj4ce SwiadczBf zdrowotnych,
uczestniczq przy vdzielaniu tych Swiadczeri tylko wtedy, gdy jest to niezbgdne ze
wzglgdu narodzaj Swiadczenia. Uczestnictwo, a takze obecnoSi innych os6b wymaga
zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta maloletniego, calkowicie
ubezwlasnowolnionego lub niezdolnego do Swiadomego wyraZeiia zgody, jego
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przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonuj4cej zaw6d medyczny, udzielaj4cej
Swiadczenia zdrowotnego.

6. Pacjent ma prawo do leczenia b6lu. Zaklad podejmuje dzialania polegaj4ce na
okreSleniu stopnia natghenia b61u, leczenia b6lu oraz monitorowaniu skutecznoSci
tego leczenia.

$ 10e.
Prawo pacjenrla do dokumentacji medycznej
1. Pacjent ma prawo do dostEpu do dokumentacji medycznej dotyczqcej jego stanu

zdrowi a o,r az udzielonych mu Swi adc zei zdr ow otnych.
2. ZakLad udostgpnia dokumentacjg medycznq pacjentowi lub jego przedstawicielowi

ustawowemq bqdL osobie upowaznio nej przez pacj enta.
3. Po Smierci pacjenta, prawo wgl4du w dokumentacjg medycznq przysluguje osobie

upowaznionej przez pacjenta zaLycia lub osobie, kt6ra w chwili zgonu pacjenta byla
jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostgpniana takle
osobie bliskiej, chyba ze udostgpnieniu sprzeciwi sig inna osoba bliska lub sprzeciwil
siQ temu pacjent za Zycia. W przypadku uzasadnionych w4tpliwoSci co do
uprawnienia osoby bliskiej, sporu migdzy osobami bliskimi lub sprzeciwu
wyra2onego za Zycia pacjenta udostEpnienie dokumentacji osobie bliskiej nastgpuje na
podstawie orzeczenia s4du.

$ 110"
Prawo pacjenta do zgloszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogq wnieSi sprzeciw wobec opinii albo
orzeczenra okreSlonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, jezeli opinia albo orzeczenie ma wplyw na prawa lub obowi4zki
pacjenta wynikaj4ce z przepis6w prawa.

s 111.
Prawo pacjenta do poszanowania Lyciaprywatnego i rodzinnego
1. Pacjent korzystaj4cy z calodobowych lub calodziennych Swiadczeri zdrowotnych ma

prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi
osobami. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu ztymi osobami.

2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielggnacyjnej, Przez dodatkow4 opiekg
pielggnacyjn4 rozumie sig opiekg, kt6ra nie polega na udzielaniu Swiadczeri
zdrowotnych, w tym takhe opiekg sprawowan4 nad pacjentk4 w warunkach cip|y,
porodu i pologu.

3. Pacjent p,onosi koszty realizacjr praw, o kt6rych mowa w ust. I i2 jezelirealizacja
tych praw skutkuj e kosztami poniesiony mi przez zaldad.

$ 112.
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
1. Pacjent vv zakladzie, korzystaj4cy z catrodobowych lub calodziennych Swiadczeri

zdrowotnych, ma prawo do opieki duszpasterskiej.
2. W sytuacji pogorszenia sig stanu zdrowia lub zagrokenia Lycia zaldad, opieki

zdrowotnej jest obowiqzany umozliwi6 pacjentowi kontakt z duchowny- l"go
wvznania"
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$ 113.
Prawo pacjenta do przechowy'vania rueczy wartosciowych w depozycie.
Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartosciowych wdepozycie.

$ 114.
Prawa pacjenta wynikaj4ce z ustawy o zawodzie lekwza i lekarza dentystv z dnia
5 grudnia 1996 r.(t.1. Dz.U. 22017 r. poz. !25 ze zm)
Pacjent ma prawo do:
i) udzielania mu Swiadczeri zdrowotnych przez lekwza, zgodnie ze wskazaniami
aktualnej wiedzy medycznej, dostgpnymi lekarzowi metodami iSrodkami zapobiegania,
tozpoznawania leczenia chor6b, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z nale1laq
starannoSci4,
2) uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w kaZdym przypadku, gdly zwloka w jej
udzieleniu moglaby spowodowai niebezpieczeristwo utraty zyiia, cigzkiego uszkodzenia
ciala lub cigZkiego rozstroju zdrowia, orazw innych przypadkacrr nie cierpi4cych zwloki,
3) uzyskania od lekarza przystgpnej informacji o rwoim stanie zdroiia, rozpoznaniu,
proponowanych otaz mozliwych metodach diagnostycznycho leezniczyeh" dajqcych sig
przewrdzied nastgpstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniuo
4) zuhqdania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu w6wczas, gdy
sqdzi,2elekwz ogranicza mu informacjg zuwagi na jego dobro,
5) decydowania o osobach, kt6rym lekarzmoze udzielai informacji,
6) wyrahenia Zqdania aby lekarz nie udzielal mu informacji,
7) niewyrahenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu
innego Swiadczonia zdrowotnego,
8) wyrazenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo
zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzaj4cej podwyrszone
ryzyko,
9) uzyskania od lekarza informacji jezeli w trakcie wykonywania, zabiegu, bqd1
stosowania okreSlonej metody leczenia lub diagnostyki, w zwi4zku z wyst4pieniim
okoliczno3ci stanowi4cych zagrolenie dla ?ycia lub zdrowia pacjenta, l,ekarz dokonal
zmianw ich zakresie,
10) poszanowania przezrekarza jego intymnosci i godno$ci osobistej,
11) wyrazenia Zyczema, aby lekarz umozliwii obecnoSd przy udzieJ.aniu Swiadczeh
zdrowotnych osobie bliskiej pacj entowi,
12) wnioskowania do lekarza o zasiggniQare przez niego opinii wladciwego lekarua
specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,
13) dostatecznie wcze6niejszego uprzedzenia go ptzezlekarza o zamiarze odst4pienia od
jego leczenia i wskazania mu realnych mozliwoSci uzyskania okreslonego Swiadczenra
zdrowotnego u innego lekarzalub w zakladzie opieki zdrowotnej ,
14) zachowania w tajemnicy informacji zwiqzanych z nim a uzyskanych przez lekarza
w zwiyzkuz wykonywaniem zawodu,
15) uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkaoh, w przypadku
wFuhenia zgody na ujawnienie dotyczqcych go informacji, bgd4cych w posiadaniu
Iekarza,
16) wyralania zgody lub odmowy na podawanie przezlekarza do publicznej wiadomoSci
danych umoZliwi aj 4cych identyfi kacj g pacj enta,
17) pacjent, kt6ry ma byi poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

a) wyrahema zgody lub odmowy ta udziil. w eksperymencie medycznym po
uprzednim poinformowaniu go ptzez lekarua o celach, sposobach i warunkach
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przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzySciach leczniczych lub
poznuv'tczych, ryzyku oraz o mo2liwo6ciach cofnigcia zgody i odst4pienia od
udzialu w eksperymencie w kaldymjego stadium,
b) poinformowania go przezlekarza o niebezpieczefstwie dla zdrowiaiLycia jakie
mohe spowodowai natychmiastowe przerwanie eksperymentu,
c) cofnigcia zgody na eksperyment medyczny wkahdym stadium eksperymentu.

$ 11s.
Prawa pacjenta okre6lone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielggniarki
i poloznej (t.1.D2.U.22016 r. poz.I25I ze zm.)
Pacjent ma prawo do:
1) udzielania mu Swiadczef zdrowotnych przez pielggniarkE, polohnq, posiadaj4c4 prawo

wykonywania zawodu, zgodnie z ak'tualn4 wiedzq medycznq, dostgpnymi jej
metodami i Srodkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczeg6ln4
starannoSci4,
udzielenia mu pomocy przez pielggniarkg, polohn4, zgodnie z posiadanymi przez ni4
kwalifikacjami, w kuldym przypadku niebezpieczefstwa utraty przez niego Lycialub
powaZnego uszczerbku na jego zdrowiu,
uzyskania od pielEgniarki, polobnej informacji o jego prawach,
uzyskania od pielggniarki, poloznej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie
zwrqzarryxn ze sprawowan4przezpielggniarkE,polohn4, opiek4 pielggnacyjn4,
zachowania w tajemnicy informacji zwi4zanych z nim, a uzyskanych przez
pielggniarkE, polozn4 w zwiqzkuz wykonywaniem zawodu,
v,ryru2aniazgody lub odmowy na podawanieprzezpielggniarkE,po\ohn4do publicznej
wiadomor(ci danych umoZliwiaj 4cych identyfikacj q pacj enta.

$ 116.
Prawa pacjenta okre6lone w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 882 ze zm.)
Pacjent z zaburzeniami psychicznymr, chory psychicznie lub upoSledzony umyslowo ma
prawo do:
1) bezplatnych Swiadczeri zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zalQady

psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
2) bezplatnych lek6w i artykul6w sanitarnych oraz pomieszczenia i wyZywienia, je2eli

przebywa w szpitalu psychiatrycznym bgd4cym publicznym zakladem opieki
zdrowotnej,

3) zapewnienia mu rcdza1u metod postgpowania Ieczniczego wlaSciwych nie tylko
z uwagi na cele zdrowotne, ale takle ze wzglgdu na interesy oraz iwrejego dobro
osobiste i d4zenie do jego poprawy zdrowia w spos6b najmniej dla pacjenta
uciqlliv,ry,

4) porozumiewania sig bez ograniczeri z rodzinq i innymi osobami, w przypadku gdy
przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy spolecznej,

5) wyst4pienia o okresowe przebywaniepozaszpitalem bez wypisywania go zzakladu,
6) uprzedzenia go o zamiarue zastosowania wobec niego przymusu bezpo$redniego;

dopuszczenie zastosowania tego $rodka wobec pacjenta musi wynikat zustav,ry,
7) uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody

oraz podaniaprzyczyn takiej decyfii; badanie takie moZe byt przeprowadzone, jezeli
zachowanie pacjenta wskazuje na to, 2e z powodu zabwzef psychicznych mo2e
zagru\at bezpoSrednio wlasnemu 2yciualbo zyciu lub zdrowiu innych os6b, b4dZ nie
jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb Zyciowych,

2)

3)
4)

s)

6)
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8) v\ryruzenia zgody lr! odmowy na przyjgcie do szpitala psychiatryc znego,z wylqczeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczaj q przyjEcie do' szpitila
psychiatryc zne go bez zgo dy pacjenta,

9) poinformowania i wyjaSnienia mv przez lekarua wzyczyny przyjigcia do szpitala
psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wynzil na to Lgody-oiur'*yukania informacji
o przysluguj4cych mu w tej sytuacji prawach,

191 cgrnlecia uprzednio wyrazonej zgody naprzyjgcie do szpitala psychiatrycznego,
11) niezbgdnych czynnoSci Ieczniczych maj4cych na celu usunigcie przyazyrly przyjgcia

go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postgpo*unirm
leczniczvm.

12) wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jezeli przebywa w nim
siebie zgody, jezeli ustaly ptzyczyny jego przyjEcia i
psychiatryc znym bez takiej zgody,

13) pozostania w szpitalu w sytuacji, o kt6rej mowa w
wyrahonq zgodq, jeheli w ocenie lekarza, jego dalszy
celowy,

14) zlohenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania
psychiatryczrego,

bez v,rytahenia przez
pobytu w szpitalu

pkt. 17, za swoj4 p62niej
pob)4 w tym szpitalu jest

wypisania go ze szpitala

15) wyst4pienia do s4du opiekuriczego o nakazania wypisania ze szpitala
p sychiatryc ztrc go, po uzyskania o dmowy wypisania ze szpitala na wnio sek,

16) informacji o terminie i sposobie zlohenia wniosku do s4du opiekuri.czego, o kt6rym
mowa w pkt.15,

17) zlohenia wniosku o ustanowienie kuratora, jezeli przebywaj4c w szpitalu
psychiatrycznym potrzebuje pomogy do prowadzeniawszystkich swoich spraw, albo
spraw okreSlonego rodzaju orazmaprawo do tego, aby osoby wykonuj4ce czynnoSci
wynikajqce z ustawy zachowaly w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym
powzigly wiadomoS6 wykonuj4c czynnoSci wynikaj4ce z ustawy,

18) informacji o zakresie dzialania i sposobie kontaktu zRzeczniikiem praw pacienta
Szpitala P sychiatry czne go,

19) przekazania ustnych i pisemnych skarg dotyczilcych naruszenia praw,
20) spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w warunkach

zapewniajqcych swobodg wypowiedzi, nie p62niej nil w terminie 7 dni od dnia
zglo szenia takiej potrzeby,

21) uzyskania informacji o rozstrzygnigciu zgtoszonej sprawy,

$ 117.
Prawa pacjenta okreslone w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r, o pobieraniu, przechowywaniu
I przeszczepianiu kom6rek, tkanek i taruqd6w (Dz.IJ .z 2015 r , poz. 793 zn zm.).
1. Pacjent ma prawo do:

1) wyrahenia i cofnigcia w kazdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego Smierci
kom6rek, tkanek i naru4d6w,

2) dobrowolnego wyruhenia przed lekarzem zgody na pobranie ocl niego za Lycia
kom6rek, tkanek Iub narz4d6w w celu ich przeszczepienia okredlonemu biorcy,
jezeli ma peln4 zdolnoS6 do czynnoSci prawnych,

3) ochrony danych osobowych dotyczqcych dawcy/biorcy przeszczapu i objgcia ich
tajemnic4.

2. Pacierx maj4cy byi biorc4 ma prawo do umieszczenia go na liScie os6b oczekuj4cych
naptzeszozepienie kom6rek, tkanek r nwz1dow i byd wybrany jako loiorca w oparciu
o kryeria medyczne.
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118.

Obowi4zki pacjenta
1. Pacjent powinien w szczeg6lnoSci:

1) zachowywai sig kulturalnie,
2) przestrzegad higieny osobistej oruz utrzymywai wlaSciwy stan sanitamy swojego

otoczenia,
3) nie zzrkl6cai spokoju innym chorym oraz personelowi zaldadu, w szczeg6lno6ci

przestrzeganie ciszy nocnej,
4) stosowa6 sig do ustalonego porz4dku pracy zespolu - a w szczeg6lnoSci pacjent

powinien by6 obecny w swojej sali w godzinach obchodu, wykonywania zabieg6w
or az wy dawania p o silk6w,

5) posiada6 odpowiednie dokumenty - dow6d osobisty, dow6d potwierdzaj4cy
podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu (ksi4zeczka vbezpieczeniowa, odcinek
renty lub emerytury), skierowanie od lekarzaubezpieczenia zdrowotnego, wyniki
badari wykonanych lub zleconych do wykonania przezlekarzapodstawowej opieki
zdrowotnej,

6) nie opuszczad terenu szprtala, chyba, 2e zostal do tego upowazniony przez
odpowiedni4 osobg,

7) stosowai sig do zalecehlekarza,
8) zanrechal przyjmowania jakichkolwiek lek6w orcz nie poddawa6 sig zadnym

zabiegom medycznym bez zezwolenia leknza oraz poinformowai lekarza
prowedz4cego o stale przyjmowanych lekach niezwiqzanych z jednostk4
chorobow4, kt6ra jest przyczyn4 hospitalizacji (uzywanie tych lek6w w czasie
pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza),

9) wsp6lpracowal z personelem zaldadu w wykonywaniu czynnoSci zmierzajqcych
do poprawy stanu zdrowia chorego,

10)uzyskad zgodQ na spozycie lub podanie do spozycia innym pacjentom zywnoSci
i napcrj6w przyniesionych spoza zaldadu,

11)szanowa6 wlasnoSt zaldadu (pacjent ponosi odpowiedzialnoS6 odszkodowawczq
za szkody wyrz4dzone w mieniu plac6wki dokonane z winy pacjenta),

r2)ztozyd do depozytu wszystkie wartosciowe przedmioty bgd4ce w jego
posiadaniu (zaklad nie ponosi odpowiedzialnoSci za zagubienie rzeczy takiego
r odzalu nie zlohonych do depozytu),

13) stosowa6 sig do przepis6w obezpieczeflstwie, higienie i zagroaeniu pozarowym,
I4)przestrzegad zakazu manipulowania przy aparaturze i urz4dzeniach medycznych,

elektryczny ch, gazowych wentylacyjnych i grzewczy ch,
15)udzieli6 w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielggniarskiego pelnej i prawdziwej

infornnacji o swoim stanie zdrowia,
16)korzystac z telefon6w kom6rkowych w spos6b nie stwarzaj4cy uci4lliwoSci dla

innyclh pacjent6w i poza godzinami ciszy nocn{. Ze wzglgdu na obecno36
aparatury medycznej i mozliwo56 powstania zald6ceri w jej funkcjonowaniu
Dyrektor mohe okresli6 strefy i pomieszczenia, w kt6rych obowi4zuje calkowity
zakaz korzystania z telefon6w kom6rkowych a doru2nie leknz kieruj4cy
oddzialem lub kierownik kom6rki organizacyjnej.

2. Pacjentowi nie wolno:
1) przechowywai na terenie zalchadu artykul6w 2ywnodciovrych latwo psuj4cych sig,
2) wnosii do zaktradu ani spozywai napoj6w alkoholowych,
3) posiadai ani stosowa6 Srodk6w odurzaj4cych, narkotyk6w, substancji

psychotropowych i innych podobnie dziaLaj qcy ch,
4) pali6 tytoniu na terenie zakladu.

54

f
\,<_)



Rozdzial 16
Postanowienia dodatkowe

119.

1. Na terenie zaldaduobowi4zuje zakaz:
1) palenia tytoniu, spozywania napoj6w alkoholowych i przebywania w stanie po

uzyciu alkoholu,
2) wprow adzania zwierz1t,
3) wnoszenia broni i innych przedmiot6w mog4cych stwarzad zagroaenie dla Zycia

lub zdrowia pacjent6w i pracownik6w zakladu.
2. Osoby odwiedzaj4ce chorych winny zachowywa6 sig w taki spos6b, aby to nie

przeszkadzalo pacj entom i pracownikom ZaVJadu.
3. Parkowanie samochod6w na terenie posesji zakLadu moae odbywai sig tylko

w miejscach do tego wyznaczonych.
4. Pracownicy zakladu mogq wjezdza| na teren zald.adu i mog4 pozosriawiad samoch6d

na terenie zald.adu na czas wykonywania pracy wedlug zasad, ustalonych przez
Dyrektora Zakladu.

5. osoby wjeldlajqce i parkuj4ce samochody na terenie posesji zayJadv
do uiszczenia oplaty parkingowej.

sq zobowrqzant

5. Zasady pobierania oraz wysokoSi oplat parkingowych okresla Dyrektor w stosownym
zarzqdzeniu.

7. Ptzekazywanie obowiqzk6w przez Pracownik6w Zakladuprzy pracy zmianowej lub
dyzurach medycznych odbywa sig w spos6b pisemny.

Rozdzial lT
Postanowienia kofcowe

s 121"
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj4 odrgbne przepisy.
2. Regulamin wchodzi w Lycie z dniem 28 czerwca20l2r.

Zal4czniki:
Zal4czniknr 1 - Struktura organizacyjna
Zalqczniknr 2 - WysokoSd opLat za udzielane Swiadczenia zdrowotne inne niZ finansowane ze
Srodk6w publicznych
Zalqcznik nr 3 - Schemat wsp6ldzialania kom6rek organizacyjnych zuwzglgdnieniem
wzajemnych powi1zah w uj gciu procesowym
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Wysoko5d oplat za udzielane $wiadczenia zdrowotne
inne nii finansowane ze Srodk6w publicznych Zalqcznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

SPSZOZw Leborku

Nazwa badania Cena

HEMATOLOGIA

Morfologia (pseudotrombocytopenia)-Throurboexacl 8.00 zl
\4orfolosia krwi + Dhtki 8.00 zl
fB 6.00 zl

1e1!!!!ss)4v 10,00 zl
Rozmaz (preparat barwionv) 8.50 zl

ANALITYKA OG6LNA

Bialko w moczu 5.00 zl
Slukoza w moczu 6,00 zl
\4ikroalbuminuria 13,00 zl
Mocz - badanie os6lne 7.00 zl

',larkotvki w moczu (panel l0 oar.) 55.00 zl

KOAGULOLOGIA

\T III /anntrombina IIV 20.00 zl
lzas kzeoniecia APTT 8.00 zl
)-dimerv 36-00 zl
librynogen 8,00 zl
Jklad krzepnigcia 20,00 zl
WskaZnik protrombinowv 8.00 zl

BIOCFIEMIA

\lbumina 6.00 zl
\minotransferaza ALAT 6.00 zl
\minolransferaza ASPAT 6,00 zl
\mvlaza surowica./mocz 8.00 zl
lialko calkowite w surowicv 6,00 zt
Silirubina beznoirednia 6,00 z+

lilirubina calkowita 6.00 z)

lholesterol calkowitv 6.00 zl

lholesterol HDL 6,50 z
IRP - bialko C reaktlrvne 12.00 z1

)ehvdrogenaza mleczanowa LDH 6-00 d
Itanol we krwi 14.00 z
rosfataza alkaliczna ALP 6.00 z
.osIor nleorganlcznv surow./mocz 6.00 z

Gamma Glutanvlotransferaza GGTP 7.00 z
Glukoza we krwi 6.00 z
{emoglobina glikowana 21.00 z
Ionogram (Na,K) - surowica,/mocz 8.00 z
lreatvnina surow./mocz 6,00 z
fueatvninv klirens 12"00 z
Kreatvnofosfokinaza CK - calk. 8,00 z
Kwas moczowv surow./mocz 6,00 z
Lipidogram 18,00 z
\4agnez surow./mocz 6,50 z
Mocznik surow./rnocz 5.50 z
Prokalcltonina 100,00 z
Reszta azotowa 22.00 z

RKZ (r6wnowaga kwasowo - zasadowa) 13.00 z
RKZ (r6wnowaga kwasowo - zasadowa) Doszerzona 30.00 z
lransferrma 13,00 z
T16ielicervdv 6,00 zl
Wapri (surowica./mocz) 6.00 z
7-elazo 6-50 z
Lipaza 20,00 z

SEROLOGIA

iruoa krwi 32.00 zl
irupakrwi-2badania 60.00 zl
Srupa krwi - 2 badania + krewkarta 70.00 zl
Krewkarta 15.00 z.l

Poszukiwanie przeciwcial odpornoiciowvch 25-00 zl

BADANIA HORMONALNE, PRZECIWCL{I,A, WIRUSY, MARKERY NOWOTWOROWE

A,FP - AI fa-fetonroteina 30.00 zl
{nw-HBc-total 30.00 zl
A.ntv - HIV 10.00 zl
\nfv - TPO (p/ciala o/neroksvdazie tarczvcowei) 33.00 zl
\ntv HBs 26.00 zl
\ntv HCV 30.00 zl J
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WysokoSc oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne
inne niZ finansowane ze Srodk6w publicznych

Nazwa badania Cena

lA - I 25 (antygen nowotworowy) 33,00 zl
]EA 30.00 zl
JMV lgG lcytomegalia 37.00 zl
IMV IeM (cl,tornesalia) 58.00 zl
EBV VCA IgG 50,00 zl
iBV VCA IgM 50,00 zl
lstradiol 25.00 zl
rerfina 28.00 zl
rsH 25.00 zl
:T3 (troiiodowronina)

1 8.00 zl
-T4 (wolna twoksvna) 1 8,00 zl
:lBs antygen I 6,00 zl
I-TSH czule (hormon tweolroDou,/) 20.00 z1

,H 35.00 d
-yme IgG (borelioza) 45-00 zl

-vme IeM (borelioza) 45.00 d
)-BNP-wskaznik. niewydolnoSci serca 100,00 z
Progesteron 26,00 z
Prolaktyna 24.00 z
PSA 30,00 z
)TH (Parathormon) 33.00 z
I-est ROMA (Cal25 + He 4 I 10.00 z
Iestosteron 30,00 z
Ioxo IgG 30.00 z
Ioxo IsM 30.00 z
Iroponina T 28,00 z
Witamina B l2 30,00 z
3HCG 28,00 z
Witamina D3 50,00 z

Badania Dodstawowe
)roteinosram l7,00 z
rietolerancja laktozy - met. Redukcyina (kal) I 5.00 z
]KMB 20,00 z
Test ootwierdzenia WR 54,00 z

Badania zaBwansowane - autoimunolosia
mtykoagulant tocznia-test potwerdzenia 47,00 z
mtykoagulant tocznia DRWT 47.00 z
:anel nerkowy t42.00 z
ranel diaenostvki celiakii 132,00 z1

ranel diaenostvki rniastenii 132-00 zl
ranel diagnostvki tocznia 212.00 zl
:anel diaenostvki mieSni 162,00 zl
lanel ielitowo-zoladkow 152,00 a
)anel naczyniowy 142,00 zl
ranel neurologicznv,onkoneuronalnv 192,00 zl
)anel w?trobowy t25,00 il
r-ciala p/retikulinowe IeG/leM 54.00 zl
)-ciala a/GAD endosenne 84.00 zl
>ciala pikardiolipnie 37.00 zl
yciala pketa2 slikoproteinie I IeM.lsC.lsC 57,00 zl
r-ciala p/bialkom centrome16w 67.00 zl
)-ciala p/blonie podstawnei klebuszk6w nerkowvch 72,00 zl
>ciala p/endomysium IgA 39,00 zl
)-ciala p/cytrulinowe 39,00 zt
)-ciala dSDNA 37,00 zl
r-ciala p/endomvsium IeA i IsG (orofii) 72,00 zl
r-ciala p/endomvsum IsG (lIF) 39,00 zI
l-ciala n/fosfatvdvlosennie IsG i IsM 82.00 zl
>ciala o/fosfolioidowe IsG i IsM 102.00 zl
r-ciala o/sliadvnie IsG i lsA 82-00 z1

o-ciala D/sranulocvtarne ANCA 82.00 zl

D-ciala D/sranulocvtarne cANCA 37.00 z1

o-ciala n/sranuloo4arne oANCA 37.00 z1

0.D. sranulocvtom ANCA {w Swiecenia 82.00 z1

D-ciala p/c\toDlazmiesranulocvt6w ANCA -orofi I 82.00 zl

o-ciala p/kom6rkom okladzinowvm 2oladka APCA 52.00 z1

o-ciala o/kom6rkom okladzinowvm Zoladka i czvnnikowi wew. 64.00 zl

o-ciala p/czvnnikowi wewnetrzncmu 52.00 zl

o-ciala D/receDtoromTSH 40.00 z
o-ciala o/Scl70 52.00 zl
o-ciala D/secowe 72.00 21

o-ciala p/SS-A,/Ro 42.00 z1

o-ciala p/SS-B/La 42.00 z
r-ciala p/tkankowei transsl utaminazie IsA.leC 32.00 z
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WysokoSe oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne
inne ni2 finansowane ze 6rodk6w publicznych

Nazwa badania Cenr

>ciala p/tweoglobulinie 25,00 a
r-ciala n/wsoom trzustk 50,00 zl
l-ciala p/mieiniom szkieletowrn ASMA 50.00 zl
p-ciala p/mitochondrialne AMA 37,00 zl
o-ciala p/mieSniom eladkim SMA 34,00 a
o-ciala o/iadrowe ANA(IF) 34,00 z1

r-ciala p/iadrowe ANA(ELISA) 30,00 zl
\NA profil 1 72,00 zl
l-ciala p/iadrowe i p/cytoplazmatyczne (ANA 2) 72.00 zl

p-ciala ANA 3 72.00 d
r-ciala ENA 67,00 d
).p.wyspom trzustki 48.00 zl
p.p.insulinowe 62-00 zl

Badania zaawansowane-senetvcznie
HCV RNA iakoiciowo 72,00 zl
mutacia punktowa JAK 2 312,00 zl
antysen HLA 827 82-00 zl
diagnostvka predvspozvcii senetvcznvch do nowotwor6w oiersi i iainika BRCA I i 2 462-00 zl
HLA Cw-6 167.00 zl

Badania zaawansowane - diaunostvka infekcii
l-ciala n/HBe 25-00 z1

ntvsen Hbe 25,00 z1

IBV iloSciowo 172,00 zl
antygen Hbs -test Dotwierdzenia 21,00 zl
CMV IgG/ awidnoSc+CMv IsG 2.00 a
cytomesalia -DNA ( iakoSciowo) 2.00 zl
:ytomegalia -DNA (iloiciowo) 2 2.00 zl
HIV-test Dotwierdzenia Western-blot 2 2.00 z+

o-ciala o/Borrelia Isc.Western-blot 72.00 zl
D-ciaia D/Borrelia IsM.Western-blot 72.00 zI
borelioza IsM/IsG w olvnie m6zsowo-rdzeniowm 27.00 zl
p-ciala pAjreaplasma ureal 52.00 zl

p-ciala p/Pneumocvstis carinii APCA 72.00 z1

Fciala p/Toxocaroza canis Is.G.le.M 52.00 d
)-ciala p/wirusowi ospv wietrznei IsC.leM 52,00 zl
p-ciala D/wirusowi r62vczki leG.leM 30,00 zl
Rubella IgG-awidnoSi 192,00 zl
Ioxo lgc-awidnos6+ Toxo G 52.00 z+

D.D.boblacowe IsG 42.00 z+

D-ciaia D.HAV Is G.IsM- 52.00 zl
D-ciala D.HAv.total 43.00 zt
o.o.wirusowi 6winki 62.00 zI
p-ciala p/wirusowi odry IeM/IeG 102.00 zl

p.ciala p.Gardia Lamblia 21.00 z1

).cialaD. Enterowirusorn leA.leM"lsG 64.00 d
r-ciala p/Yersinia IsG.lqM.lsA.so. 34,00 zl
p.p.candida albicans 37,00 d
o-ciala p/wirusowi oprvszczki HSV IeM /leC 57,00 zl
p.p.gliScie ludzkiei 37 -00 zl
p.p.tasiemcowi uzbroionemu 52.00 zl

choroba kociego pazura IsG/IsM 132.00 z1

orofi I GoodDasteure'a ( CBM.ABM) 167.00 d
toxo A 112-00 zl

Badania zaawansowane - diasnostvka cukrzvcv
insulina 21.00 z1

I peptyd 25"00 zl

fruktozamina 26.00 z)

qlukagon 72.00 z)

Badania zaawansowane - miaiqJ?v ca, nadci6nienie
nomocvslelna 47.00 zl

kwas wanilinomisdalowv 67,00 z1

metoksvkatecholaminv 192,00 d
52,00 zl

Badania zrawansowne - osteoDoroza
kalcvtonina 42,00 z1

rsteokalcyna 59,00 zl

Badania zaawansowane - endokrvnologia
OH-orosesteron 34.00 zl

ACTH 32.0Q zl

aldosteron 42.00 zl

androstendion 32.00 zl

DHEAS 32,00 zl

hormon antv-Mullerian 77 -00 z1

korwzol 27 -00 z1 J
ftryr
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WysokoSri oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne
inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych

Nazwa badania Cena

;HBG 32.00 zl
lestosteron woln]l 29_00 d
yreoglobulina 32.00 zl
)ialak wiazace czvnnik wzrostu wou 3 82.00 z)

cwas 5-OH-Indolooctowv 42.00 z1

nakroprolaktrTra 62-00 d
;omatomedvna CIGFI 42.00 d
;erotonlna 72.00 zl

l7-0H kortvkosteroidv 52,00 z
lormon wzrostu 40,00 zl

vazopresyna 67,00 zl
)SA wolny 22.00 z1

Badania zaawrnsowane - hematolosia. koasulolosia
rialko C 52,00 zl

rialko S 52,00 z
rntvsen bialaka c 52.00 d
mtygen bialaka s 52.00 d
:zvnnik von Willebranda 72.00 z
mtygen czynnika von Willebranda 142"00 z

vlorfoiogia sznikrr+har 82,00 z1

Badania zaAwansowane - inne
ristamina 112,00 zl
gE calkowite 9,00 zl

8,00 zl
gM 8-00 zl

8.00 zl
immunofiksacia 102.00 zl

-a lJ-J 23,00 zl
)a l9-9 23,00 z+

-a I 2-rl 52,00 zl

-\Tra z F l 62.00 d
)hromoganina A 122.00 zI
;eruloplaznina 22-00 zl
<wasv 26lciowe 52.00 zl
)rltropoeryna 47.00 d
(amienie nerkowe-sklad 47,00 d
(was delta-aminolewulinowy 92.00 z1

)steraza nieswoista 89.00 zl

lastryna 62.00 zl

remoslobina blodowa 37.00 zl

l.p.plytkowe 62.00 d
Glprotekt\41a w kale 79.00 zl

reta 2rnikroslobulina 27-00 zl

nhibina B 112-00 zl
)smalnoS6 surowicv 27.00 zl
afrcuchu wolne. Iekkie 127-00 zl

Badania zaawansowane - leki. substancie uzale'niaiace
(arbamazepina 2290 zl
(was walproinowv 24.00 zl
rlkohol elikolowl 109.00 zl
rlkohol metvlowv 109.00 zl
)moniak 24-00 d
liqoksvna 24.00 d
Ientamyc\ma 65.00 z1

Pierwiastki Sladowe

vnk 26,00 zl

22.00 d
niedL 34,00 z
;elen 67.00 d

Witaminv
(was foliowv 24-00 d
vit.A 52,00 z
vit.C 142,00 z
vit.E 62,00 z
ilit.H 82.00 z
vit.A+E 02.00 z
vit.K1 92.00 z
vit.Bl 02.00 z
Nit.B2 02.00 z
vit.B I 3 2,00 z
illt.uo 97,00 d

Alersolosia
lanel wziewnv 97.00 d
)anel pediatrycznv (mieszanv)20 alers.en6w 97,00 z+

=\'
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\iVysokoS6 oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne
inne nii finansowane ze Srodk6w publicznych

Nazwa badania Cena

rcstaw Dokarmowv (1 0 alersen6w) 97 "00 zl
tuten F73 37.00 zl
kakao 37-00 zl
rierdi kr6lika 37,00 zl
slersc Dsa 37.00 zl
sierSd kota 37.00 z1

Pobranie krwi po godz. l4:30 - do ceny badania 10.00 zl

Badania cito w sodzinach oobrania krwi t0,00 zl
Jdnis wvniku 2,00 zl
Poiemnik do moczu I.00 zl

Badanie cito po eodz. 14:30 - do cenv badania 10.00 zl

PAKIETY BADAN

Panel tarczvcowv

ISH, fT3, fT4, a-TPO 75,00 z

Panel dzieciecy

morfologia, r ozmaz, mocz,F e, Ca, P, glukoza,CRP 43.00 zl

Panel nrofilaktycznv ( I raz w roku):

morfologia, OB, mocz, lipidogram, glukoza, ALAT 37,00 zl

Panel dla meLczvzny oo 40 r,it

morfologia, OB, mocz, lipidograrn, glukoza,PSA 56,00 zl

Panel dla kobietv oo 40 r.2

morfologia, OB, mocz, lipidogram, glukoza, magnez,FSH,TSH 73,00 z1

Pakieta badafi - medycvna sportowa (do 23 lat)

morfologia, mocz - badanie o96lne, glukoza, OB. 20,00 z1

Przvsotowanie materialu wvsvlkoweso 4.00 z

Badanie histopatologiczne 35,00 d
Badanie Sr6dooeracvine "intra 45.00 z

Biopsja aspiracyjna cienkoiglowa (BAC) I 00,00 zl

Biopsja aspiracyjna cienkoiglowa (BAC) pod kontrolA USG 170,00 zl

Rozmaz cltologiczny plynuz iamy ciala 40,00 zl

Immunohistochemia

Immunohistochemia - CD 3 75,00 d
lmmunohistochemia - CD 20 B Cell 75.00 zl

Immunohistochemia - CD 45 (LCA) 75,00 zl

Immunohistochemia - ER- Estrosen Recebtor 75.00 z
Immunohistochemia - PR- Proeesteron ReceDtor 75-00 z
Immunohistochemia - S-100 Protein 75.00 z
Immunohistochemia - HMB-45 Human Melanoma 75-00 z1

Immunohistochemia - Desmina 75-00 z1

Immunohistochemia - CK Cytokeratvna 75.00 z1

Immunohistochemia - CHR Chromosranrna 75.00:
Immunohistochemia - VIM Vimetvna 75-00 zl

Immunohistochemia - BCL -2 75,00 zl

Immunohistochernia - Ki-67 75,00 z1

Immunohistochemia - NSE 75,00 z1

Immunohistochemia - SMA 75-00 z1

Immunohistochemia - CD 30 75,00 zl

Immunohistochemia - CD 34 75,00 zl

Immunohistochemia - Her - 2 150,00 zl

Immunohistochemia - CD 117 75,00 z1

Immunohistochemia - CD 56 75.00 zl

Immunohistochemia - CD 63 75-00 z1

Immunohistochemia - CK 7 75-00 z1

hionchamia - 75.00 z
Immunohistochemia - p 63 75.00 zl

Immunohistochemia - CK 20 75.00 zl

Immunohistochemia - Calcvtonina 75,00 z1

Immunohistochemia - Synaptophysina 75,00 zl

Immunohistochemia - Thwoslobulina 75,00 zl

lmmunohistochemia - CD 5 75.00 zl
lmmunohistochemia - CD l0 75-00 zl

i.l
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WysokoSd oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne
inne niZ finansowane ze Srodk6w publicznych

I\azwa badania Cena

Immunohistochemia - CD l5 75,00 zl
Lmmunohistochemia - EMA 75 OO z,

lmmunohistochemia - CEA 75.00 z
lmmunohistochemia - TTF -l 75.00 z1

Immunohistochemia - CK l9 75.00 zl

Jl,tologia ginekologiczna wg. PAPA 7 -00 z1

3yologia ginekologiczna wg. Bethesda 9,00 z
Badanie histopatologiczne wycink6w sekcyinych + ocena patomorfolosiczna 176,00 zl
Plwocina na kom6rki atvnowe 30.00 zl
Biopsia otwarta oosmiertna (BOP) 540.00 zl
Sekcia zwlok naukowo-lekarska I 600,00 zl

I ".'\- 'll : ifra,'sli lllft$+) , . ,-r:'+..1

Glowa:
RTG Zuchwy 30"00 zl
RTG zatok 30.00 zl
RTG nosa 30.00 zl
RTG oczodol6w 30.00 zl

RTG czaszk! I oroiekcia 25.00 zl
RTG twarzoczaszki 30.00 zl
RTG czaszki - 2 oroiekcie 35.00 zl
RTG staw skroniowo - Zuchwowv - 2 nroiekcie 30.00 zl
RTG siodelko tureckie - I nroiekcia 25.00 zl

Kresoslun:
RTG kresoslupa odcinka szvineso - 2 nroiekcie 35.00 zl
RTG kregoslupa szvineqo - 2 skosv 35,00 zl
RTG kreeosluoa odcinka oiersioweso - 2 oroiekcie 40.00 zl
RTG krggoslupa odcinka ledZwiowo-krzylowelo - 2 proiekcie 40.00 zl
RTG krggoslupa odcinka ledZwiowo-krzyZoweso - 2 skosv 40.00 zl
Zdiecie rte kreeosluoa-inne ( skolioza) 40.00 zl

Klatka niersiowa:
LTG 2eber - I strona. 2 Droiekcic 35,00 zl
lTG Zeber - I strona.l proiekcia 30,00 zl
R.TG mostka 25,00 zl
3.TG oboiczvk6w 25,00 zl
lTG klatki piersiowei- I proiekcia (PA/AP/LAT) 30,00 zl
RTG klatki piersiowei - 2 proiekcie (PA i boczne) 40,00 zl

Obrecz barkowa. koftczvna s6rna:
RTG lopatki - 1 proiekcia 30,00 zl
RTG lopatki - 2 proiekcie 35.00 zl
RTC stawu barkoweso - I nroiekcia 30.00 zl
RTG stawu barkoweso - 2 oroiekcre 35.00 zl
RTG koSci ramiennei - 2 oroiekcre 35.00 zl
RTG stawu lokcioweso - 2 oroiekcie 40,00 zl
RTG koSci przedramienia - 2 oroiekcie 35,00 zl
RTG nadearstka./dloni - 2 proiekcie 30,00 zl
RTG koici palc6w dloni - 2 oroiekcie 25.00 zl
RTG koSci obu rak - oorownawczo (l oroiekcia) 30,00 zl
Wiek kostnv - RTG dloni z nadsarstkiem - I oroiekcia 30,00 zl

Miednica, stawy biodrorve, koficzvna dolna:
ITG miednicv ze stawarni biodrowvmi - I oroiekcia 40-00 zl
RTG koSci krzyzowei - 2 proiekcie 40-00 zl
RTG stawu biodroweso - I proiekcia 35-00 zl
RTG stawu biodrowego - 2 proiekcie 40,00 zl
RTG koSci udowei - 2 oroiekcie 40,00 zl
RTG stawu kolanoweso - 2 nroiekcie 35.00 zl

RTG staw6w kolanowych 60,00 zl

RTG koSci podudzia - 2 projekcje 40,00 zl

RTG stawu skokowego - 2 proiekcie 35,00 zl

RTG koSci stopv - 2 oroiekcie 35,00 zl

RTG koSci pigtowej - I projekcja 30,00 zl

RTG ko3ci pietowei -2 Droiekcie 40,00 zI

RTG koSci obu st6p - por6wnawczo 30.00 zl

G kojci palc6w stopy - 2 proiekcie 20,00 zl

lTG staw6w krzyzowo-biodrowych 40,00 zI

{TG koSci guziczne.i - 2 proiekcie 40,00 zl

{TGrzepki-lprojekcia 30,00 zl

lTGrzepki-2proiekcie 40,00 d

Jama brzuszna:

ieriogram jelita cienkiego ( pasaz) 100,00 zl

Jrografia z kontrastem nieionownn 240,00 d

.J
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Wysoko6d oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne
inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych

Nazwa badania Cena

3ystoureterografi a wsteczna 150,00 zl
Histerosalphingografia (kontrast cieniuj4cy) I 50,00 zl

RTG jamy brzusznej przeglAdowe 35,00 zl

Mammografia:
Mammografia piersi 100,00 zl

Badania ultrasonoqraficzne (USG):
Badanie USG 100.00 zl

Badania USG donplerowskie:
JSG dgppler 120.00 zl

Bionsie nod kontrola IJSG:
3iopsia cienkoielowa I 50.00 zl
3iopsia gruboiglowa 300.00 zl
JloDsla mammotomlczna 2 000.00 zl

Badania tomosrafi i komnuterowei:
fK glowy bez kontrastu 250.00 zl
fK glowy z kontrastem 350.00 zl
fK tqtnic slow (ansio-TK) 350.00 zl
fK tgtnic szvi (aneio-TK) 350.00 zl
fK twarzoczaszki bez kontrastu 250.00 zl
fK twarzoczaszki z kontrastem 300.00 zl
fK zatok bez kontrastu 250.00 zt
fK zatok z kontrastem 300.00 zl
fK koSci skroniowvch bez kontrastu 250.00 zl
fK koSci skroniowvch z konl.rastem 300.00 zl
fK szyi bez kontrastu 300.00 zl
fK szyi z kontrastem 400.00 zl
lK klatk piersiowei bez kontrastu w wrn niskodawkowe 350.00 zl
fK klatk plerslowet z l(ontrastem 400.00 zi
tK klatk piersiowei HR 150.00 zl
tK klatk piersiowei z kontrasteln + HR 500.00 z
[K tgtnic klatki piersiowej (aona, zatorowoSc) 500.00 z
lomputerowa tomografia nerek (uro-TK) 350,00 z
fK jarny brzusznei bez kontrastu 350,00 z
fK miednicv malei bez kontrastu 250.00 z
fK iamv brzusznei z kontrastem 450.00 z
TK miednicy malej z kontrastem 350,00 z

TK iamv brzusznei miednicv malei bez kontrastu 400.00 z
TK.jamy brzuszne j miednicv malei z kontrastem 550.00 z
TK tetnic iamv brzusznei ( w tvm aorta) 500,00 z
Enterografia TK 500.00 z
IK koriczynv s6rnei bez kontrastu 275.00 z

fK konczvnv s6rnei z kontrastem 350.00 zl
TK konczvnv dolnei bez kontrastu 275.00 zl
TK koriczvnv dolnei z kontrastem 350,00 zl
Wirtualna kolonoskonia 500,00 zl
fK tetnic kohczyn dolnych lub s6rnych 500,00 zl
IK kregoslupa szyinego bez kontrastu 300,00 zl
IK krggoslupa szvinego z kontrastem 400,00 zl
IK kregoslupa piersiowego bez kontrastu 300,00 zl

fK krggoslupa piersiowego z kontrastetn 400,00 zl

IK kregoslupa ledZwiowo-krzv2oweso bez kontrastu 350,00 zl

IK krggoslupa lgd2wiowo-krzyZowego z kontrastem 400.00 zl
)olytraurna TK 500,00 zl

Angio-TK aorty piersiowej i brzusznej oraz tt. biodrowych 500,00 zl

Biopsja pod TK 250,00 zl

opogram konczyn dolnych - ocena dlugoSci koSci dlugich 100.00 zl

jastroskopia diagnostvczna z testem uredzowym 200,00 21

iastroskopia diagnostyczna z biops.j4 - badanie histopatologiczne 240,00 z1

Kolonoskopia agnostyczna 350,00 zl

Kolonoskopia agnostyczna z pobraniem wycink6w do badania histopatologicznego 400,00 zl

Kolonoskopia z zabiegiem polipektomii prostej (liczba polip6w l-3 i Srednica ka2dego nie wigksza ni2
20 mm)

I 000,00 zl

Rektoskopia 60,00 z1

Znieczulenie calkowite dozylne (do 30 minut) t45.00 d
Sedacja i nadzdr intens)ryny (do 2 godzin; 350,00 zl

=J
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WysokoS6 oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne
inne ni2 finansowane z€ Srodk6w publicznych

Nazwa badania Cena

i!,tlltii
; gii1.l,'" *!t.ei1i;ru'*";" r p"aot,'u"t;r,i sp"fi"tisty",ny"t' \i ,rrllil

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I KARDIOLOGII/ PORADNIA KARDIOLOGICZNA

3adanie wysilkowe serca na bieZni ruchorne 100.00 z
vlonitorowanie elektrokardiograficzne - holterowskie 100"00 z

Elektrokardiogram z 12 lub wigcej odprowadzeniami - z opisem 50,00 z

Elektrokardiogram z l2 lub wiecei odprowadzeniami - bez opisu 20,00 z

Jznaczenie przeplyw6w i objgto6ci oddechowych - spirometria 70,00 z
Echokardiografi a przezkl atkowa 100.00 z
Kontrola stt'rrrulatora serca"/defi brvlatora 100,00 z

PORADNIA POZlNOCH

Porada lekarska ambulatorvina (POZ) 60,00 z
Wizl4a pieleeniarska ambulatorvrna 30.00 z
Win4a domowa lekarska 120,00 z
Wizyta domowa pielegniarska 50-00 z
Wiz!4a domowa Iekarska (patrona2owa) I 50,00 z
Wiata Srodowiskowa pielesniarska 70.00 z
>zczeoteme - sKotarzone 35,00 z
Zmiana opatrunku 35,00 z
hiekcie im. iv. sc 35.00 z

EKG 20.00 z
Badanie ooziomu cukru 5.00 zl
Pomiar RR 20.00 zl

PORADNIA . MEDYCYNA SPORTOWA

Konsultacia - medvcvna sportowa 50.00 zl
Pakieta badafi sportowy do lat 23 (rnorfologia, mocz - badanie og6lne, glukoza, OB) 20.00 z

Pakieta badafi sportowy do lat 23 z EKG (morfologia, mocz - badanie og6lne, glukoza, OB, EKG) 70.00 zl

MEDVCYNA PRACY*

)rzeczenie lekarskie + orzeczenie sanitarno - epidemiolosiczne w czasie iednei wizr4v 75.00 zl
Jrzeczenie lekarskie (badanie profi lakwczne) 50,00 zl
)rzeczenie sanitamo - epiderniologrczne 50.00 zl
Wvdanie zaSwiadczenia 40.00 zl
Badanie okuliswczne 60.00 zl
Badanie okulistyczne i dob6r szkiel 75-00 zl
Badanie neurolosiczne 65-00 zl
Badanie larvneolosiczne (z audiometria 65-00 zl
Badanie psvcholosiczne:

Badanie dla os6b kieruj4cych pojazdami samochodowymi do 3,5 ton w ramach obowi4zk6w
sluZbowych (konsultacia) 70.00 zl

Badanie kierowc6w kategoria C. D. E 170.00 zl
Badanie funkcji wzrokowych (widzenie stereoskopowe, widzenie zmierzchowe, wraZliwoii na
olSnienie)

40,00 21

Badanie kierowcow ooiazd6w uorzvwileiowanvch 170.00 zl
Badanie operator6w r62nego rodzaiu w6zk6w, suwnic, sprzQtu ciezkiego (konsultacia) 60.00 zl
Badanie do oracv na wvsokoici 60"00 zl
Badanie kierowcv MELEXU (orzew6z os6b) 70.00 zl
Badanie stra2aka OSP 60.00 zt
Badanie kuratora sooleczneso 140.00 zl
Badanie kuratora zaw.- sedzieso- Drokuratora 230.00 zl
Badanie psychologiczne osoby, kt6rej praca zwi4zana, jest ze szczeg6lnq odpowiedzialnoSci4 i
wvmasa dobrei sprawnoSci osvchofizvcznei

70.00 zI

Badanie psychologiczne - nabywanie i przechowywanie material6w wybuchowych
or zeznaczonv ch do uZ\4ku cvwi I ne so

170,00 zl

Badanie psychologiczne osoby ubiegaj4cej sig o pozwolenie na broir lub Wzedtuzaj4cej posiadane

uprawnienia
350,00 zl

Badanie psvcholosiczne kwalifi kowanvch oracownik6w ochronv ftzvcznei 230.00 d
Badanie psychologiczne osoby ubiegaj4cej si9 o przyjgcie do pracy w charakterze stra2nika
gminneso / mieiskieeo

170,00 z1

Badanie psychiatryczne osoby ubiegaj4cej sig o pozwolenie na brori lub przedluzaj4cej posiadane

uorawnienia
250,00 zl

Badanie lekarskie osobv ubiesaiacei sie lub oosiadaiacei oozwolenie na brofr 200,00 z1

Badanie kierowc6w wszvstkich katesori i 200,00 zl
Badanie kierowc6w zawodowvch Dodlesaiacvch ustawie o transDorcie drosowvrn 150,00 zl
Badanie nauczvcieli na ooratowanie zdrowia 100,00 zl

Badanie kandvdat6w i uczni6w szk6l oonadpodstawowvch i student6w 40,00 21

Badanie kandvdat6w na stanowisko kierownicze 50.00 zl

Spirometria (orofi laktvka 40.00 zl
Badanie kalu na nosicielstwo I I 5.00 zl

Szczepienie profi laktvczne ( bez kosztu szczepionki) 10,00 zl

=Jnryt,
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WysokoS6 oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne
inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych

Nazwa badanil Cena

t{izytacja stanowisk pracy za I godzing t00.00 zl
Delegac.ja lekarza medycl,ny pracv do zakladowei komisii BHP za I sodzine I 00,00 zl
* Je2eli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej sluZ4cej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przylracaniu zdrowia,
to cena badania bgdzie powigkszona o nalezny podatek VAT w wysok osci 23yo

POZOSTALE PORADNIE SPECJAI,ISTYCZNE

Konsultacja lekarza specjalisty w Poradni Specialistvcznei 80.00 zl
Porada logopedvczna 50.00 zl
Porada pielegniarska w Poradni Specialistvcznei 30,00 zl
Wyciecie kaszaka. tluszczaka 250.00 zl
Lastrzal- naciecie w znieczuleniu mieiscown I 50,00 zl
Wyciqcie brodawki, znamienia barwnikoweeo z badaniem histooatolosicznvm 300,00 zl
4eszycie ranv w znieczuleniu mietscowl.rn 200.00 zl
niekcia dostawowa (nie dotvczv stawu bioodroweso) 55.00 zl

lniekcia dostawowa z lekiem 55.00 zl
lniekcia doZrylna 35.00 zl
lniekcia dostawowa pod kontrola USG I 80.00 zl
Iniekcia okolicv koSci ogonowei 200,00 zl
niekcia do stawu biodrowego 150,00 zl
.,laciecie ropnia/krwiaka z opatrunkiem I 50,00 zl
)czyszczenie ranv 200.00 z1

rlacigcie ropnia okoloodbytniczego w znieczuleniu mieiscowl'm 500.00 zl

'laklucie iamv stawowei 55,00 zl
,laklucie kaletki 50,00 zl

)patrunek malv 35,00 z
)patrunek du2y 50,00 z
taznokcie wrastaj4ce wycigcie klinowe 200-00 z
)aznokcie wrastaiace nodciecie 100.00 z
lanokcica I 50,00 z
lukanie stawu 500,00 z
)obranie materialu z stawu na oosiew 80,00 z
ldiecie szwow 50.00 z
/,al olenie oDatrunku sipsoweso I 10,00 z
aalozenie szyny z gipsem 130,00 z
Zdjgcie gipsu 40.00 z
3ios nodciecie 40,00 z
Zaloienie kolnierza szvineso 65,00 z
Wprowadzenie cewnika do Decheza moczoweso I 50.00 z
Szczeoienie o/ko srvoie z szczenionka 50.00 z
Szczepienie o/ko WZW tvnu B z szczeoionka 75.00 z
Szczeoienie o/ko WZW tvnu A z szczeoionka 120.00 z
Szczepienie p/ko WZW lypu A+B zszczepionkq 170.00 z
Szczepienie p/ko odkleszczowemu zapaleniu opon m6zgowvch 90.00 zl

d.rti ,n; ,

A,spiracia ropnia panokcia. sk6ry lub tkanki podsk6rnei 72,00 zl
{soiracia stawu 65,00 zl
Badanie neurolosiczne 40.00 a
Badanie nalcem odbltu 29-00 zl
3adanie temoeraturv ciala 5.00 zl
fiopsia aspiracvina stawu - kolano 234,00 zl
lewnikowanie pecherza przez cewke iednorazowe 157,00 zl
lewnikowanie tetnic 239,00 zl
lewnikowanie z.vl - inne 40.00 zl
)efibrvlacia 335.00 zl
Elektrokardiosram z 12 lub wiecei odorowadzeniami 25,00 zl
rarmakoterapia domieSniowa I 8.00 zl
;armakoterapi a doustna I 8.00 zl
larmakoteraoia doZvlna I 8,00 zl
.ntubacia dotchawicza 754,00 zl
(onsultacia snecialistvczna 92,00 zl
vfonitorowanie nodstawowch frrnkcii Tvciowch 36,00 zl
Monitorowanie svstemowego ciSnienia tetniczeqo 41,00 zl

'{aciecie/drenaZ sk6rv/tkanki Dodsk6mei - inne 1 03,00 zl

{aklucie tetnicv - inne I 03,00 zl

)cena stanu pacjenta w celu ustalenia postgpowania i decyzji o podjgciu lub odst?pieniu od
nedvcznvch czvnnosci ratunkowch (obeimuie triage Sr6dsznitalnv)

44,00 d

Jczyszczenie (u"yciecie) ranv, zakalenja. ooarzenia - inne 245-00 z1

Cczvszczenie ranv - nieokre(lone 216.00 z1

Coieka oielesniarki lub oolo2nei 76.00 zl
Plukanie przez ureterostomie i cewnik moczowodow 217.00 zl

Plukanie roe6wki 10,00 zl

Plukanie ucha 50.00 zl
)hrkanie 2oladka 257-00 zl d
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WysokoS6 oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne
inne ni2 finansowane ze 6rodk6w publicznych

Nazwa badania Cena

?odanie anatokswv tezcowei 30.00 zl
lorada lekarska, konsultacia. asvsta 105.00 zl
Przednia tamDonada nosa orzv krwotoku 265.00 zl
)rzvwrocenie rvtmu zatokoweso I 000.00 zl
Pulsoksvrnetria 10.00 zl
lgczne odprowadzenie przepukliny 50,00 zl
Sztuczne oddvchanie 52.00 zl
lzvcie licznvch ran skorv itkanki oodskomei- 4 ran i nowzei 80.00 zl
Jzycie poiedyiczei ranv sk6ry i tkanki podsk6mei dlueoSci do 4.0 cm 25.00 zl
izycie poiedynczei ranv sk6ry i tkanki podsk6mei dlueoSci poury2ei 4.0 cm 70.00 zl
Jzycie rany iamv ustnei 65.00 a
izycie sk6ry i tkanki podsk6rnei w innvm mieiscu 216.00 zl
flenoterapia 31,00 zl
foaleta drzewa oskrzeloweso 48,00 zl
lylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku 60.00 zl
Jnieruchomienie w obrebie konczynv dolnei 50.00 zl
Unieruchomienie w obrebie koricamv e6mei 00.00 zl
Jsuniecie ciala obceso - inne 00.00 zl
Jsuniecie paznokcia. loZvska oaznokcia lub obrabka nask6rkoweso I 5,00 zl
Jsuniecie szw6w z innei okolicv 30,00 zl
Jsuniecie zalesaiacvch mas kalowvch z ielita I 30,00 zl
Wentvlacia mechaniczna - inne 191,00 zl
Wlew czvnnika wazopresvinego | 126-00 zl
/y'prowadzenie innei sondy do Zoladka (nosowo-Zoladkowei) w celu odbarczeniaZoladka 223.00 A
y'y'prowadzenie na stale cewnika do pecherza moczowego 176.00 zl
Worowadzenie rurki ustno - sardlowei 25.00 zl
Wstrzvkniecie antvkoasulanta 34.00 zl
Wstrzvkniecie innvch stervd6w 34.00 zl
Wstrzvkniecie kortvzonu 34^00 zl
Wstrzyknigcie leku do stawu lub wiezadel 30.00 zl
Wstrzvkniecie/infuzia elektrol it6w 35.00 zl
Wykonanie segregacii poszkodowanych w zdarzeniu mnoqim i masov,'rym 45.00 zl
Wymiana cewnika zalozonego na stale w drogach moczowvch 160.00 zl
Zalo2enie cewnika do 2v*v centralnei 442.00 zl
z-alolenie inneso unieruchomienia sinsoweso 126.00 zl
Ldlozenie innei szvnv unieruchamiaiacei 100.00 zl
4aloZenie kolnierza szvineso 74.00 zl
Laloienie opatrunku na rane - inne 51.00 zt
/-alozente szyny z gipsem 149.00 zl
Zamknigte nastawienie zlamania bez wewngtrznej stabilizacji - koS6 promieniowa/lokciowa (rarnig -
nne)

259,00 zl

Zalnkniete nastawienie zwichniecia barku 356,00 zl
aamkniete nastawienie zwichniecia lokcia 259,00 zl
aamkniete nastawienie zwichniecia reki i Dalc6w 125,00 zl
Zewnetrzna kardiowersia 2O0.0O zI

Znieczulenie calkowite dozvlne (do 30 minut) 145.00 zl
4nieczulenie calkowite do2llne (od 30 minut do 60 minut) 165.00 zl
Znieczulenie doZvlne 380.00 zl
4nieczulenie mieiscowe nowierzchniowe 50.00 zl
Znieczulenie nasiekowe 43,00 zl
,t; t;i ,: ,

Badaiia. mikrobiolosrczne
Posiew moczu uiemnv 20.00 zl
Posiew moczu dodatni (+20i-1

Posiew z dr6s oddechowvch - uiemnv 25.00 zl
Posiew z dr6s oddechowvch - dodatni (+2521

?osiew inny (rana, zmianv sk6me, kanal szyiki, pochwa, nasienie, ropa, kal) - uiemnv 25.00 zl
)osiew inny (rana, zmianv sk6me, kanal szyiki, pochwa, nasienie, ropa, kal) - dodatni (+3021

Posiew w kierunku beztlenowc6w uremnv 40,00 zl
Posiew w kierunku beztlenowc6w dodatni I 00,00 zl
Badanie w kierunku dermatofit6w (Drebarat) + hodowla 40,00 zl
A.SO (test iakoSciowv) 20.00 d
Latex R 20-00 zl
)dczyn Walera Rosego - iakoSciow 20-00 zl
3adanie iakoSciowe w kierunku przeciwcial p/Helicobacter pvlori (surowica) 20-00 zl
Jadanie w kierunku Helicobacter nvlori (kal) 40.00 zl
ladanie w kierunku kitv 10.00 zl
Badanie w kierunku nosicielstwa S. aureus. MRSA ESBL. VRE. VISA - uiemn 40-00 zt
ladanie w kierunku nosicielstwa S. aureus, MRSA ESBL, VRE, VISA - dodatni 40.00 zl
)osiew w kierunku srzvb6w 20.00 zl
denwfi kacia i lekowraZl iwoSi srzvb6w 60.00 z{
ladanie kalu w krerunku Sahnonella. Schigella - uiemnv 35.00 z)

ladanie kalu w kierunku Salmonella, Schigella - dodatni 40.00 z1

Badanie kalu w kierunku wirus6w Rota-Adeno 40,00 zl

Badanie kalu w kierunku toksvnv A i B Clostridium difficile 60,00 zl

=Jltry,
/r,L
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Wysokos6 oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne
inne nii finansowane ze 6rodk6w publicznych

Nazwa badania Cena

Badanie kalu w kierunku dehydrogenazy glutaminianowei C.difficile 60.00 z
Badanie kalu w kierunku pasozyt6w, owsik6w - iednokrotne badanre 20.00 z
Badanie kalu w kierunku paso2t46w- 3 krotne badanie 50.00 z

Badanie kalu na obecnoSC antvgenu Giardia lambia 30.00 z
Badanie kalu na resztki Dokarmowe 20.00 zl
Badenie kalu na obecno36 krwi utaionei 25.00 z1

Badanie w kierunku nosicielstwa paciorkowc6w grupy B 20,00 z
Badanie w kierunku Lesionella w moczu 110,00 z
Badanie w kierunku antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu | 10.00 zl
Badanie czvstoSci nochw 20^00 zl
q.ntvgen StreDtococcus nvosenes w sardle 35"00 zl
A,ntygen Chlamvdia trachomatis w kanale szviki oraz cewce mocz. 35,00 zl
A,ntygen Chlamydia trachomatis w moczu u mgzczyzn 35.00 zl

Badanie w kierunku Norowirus6w w kale 90,00 zl

iporal - kontrola sterylizacli 20.00 zl

Badanie cito wykonane w czasie dyzuru sobota - niedziela: Latex, WR,ASO, Lamblie, Krew utajona w
kale, GDH, Toksyry C.Difficile, Helicobacter pylori w surowicy i kale, antygen Chlamydia trachomati

15,00 zl

loiemnik do badafi 5.00 zl
loiemnik do badari Uromedium 5.00 zl
Pobranie materialu 10.00 zl
lobranie materiaiu + poiemnik do badania I 5.00 zl
Waller Rose iloSciowy 30,00 zl
ASO iloSciowv 30.00 zl
ladanie w kierunku nu2eirca ludzkieso nreoarat 20.00 z
Badanie w kierunku przeciwcial klasy IgA Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae,
Bordatella Dertusiss w surowicv

60,00 zl

Badanie w kierunku przeciwcial klasy IgG Chlarnydia pneumoniae, Mycoplasrna pneumoniae,
Bordatella Dertusiss w surowicv 60,00 zl

Badanie w kierunku przeciwcial klasy IgM Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae,
Bordatella oertusiss w surowicv

60,00 zl

Pakiet badafi w kierunku przeciwcial klasy IgA, IgG, IgM Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma
pneumoniae, Bordatella pertusiss w surowicv

150,00 zl

jporal material do badan 5.00 zl
)odatkowv antvbiopram (za ka2dv dodatkowv) 10.00 zt
Dodatkowa identvfikacia (za kazdv dodatkow) 30.00 zl
\4ycoplazma fu reoplasma 45.00 zl
Jadanie na obecnoSi laktofervnv w kale 40.00 zl
ladanie na obecno66 EHEC w kale 40.00 zl
Badanie na obecno$i antvsenu Cnotosnoridium i Giardia lambha 40,00 zl
Jadanie na obecno6d Camovlobacter ieiuni w kale 40,00 zl
)osiew w kierunku Yersinia sno 40,00 zI

ladanie w kierunku antygenu RSV w drogach oddechowych 40,00 zl

Jadanie w kierunku rzeZaczki-hodowla I 5.00 zl

ladanie w kierunku rzesistka- hodowla t2,00 d
ladanie w kierunku Wirusa gryDv antvsen 35,00 zl
Badanie w kierunku przeciwcial klasy IgA Yersinia spp, Helicobacter pylori, Chlamydia trachomatis
Campvlobacter w surowicv

60,00 zl

Badanie w kierunku przeciwcial klasy IgM Yersinia spp, Chlamydia trachomatis w surowicy 60.00 d
Badanie w kierunku przeciwcial klasy IgG Yersinia spp, Helicobacter pylori, Campylobacter,
Chlamvdia trachomatis w surowicv

60.00 d

Pakiet badafi przeciwcial klasy IgA Yersinia spp, Helicobacter pylori, Chlamydia trachomatis
Campylobacter w surowicy; IgM Yersinia spp, Chlamydia trachomatis w surowicy; IgG Yersinia spp
Helicobacter ovlori. Camovlobacter. Chlamvdia trachomatis w surowicv

150,00 zl

Badanie kalu metod4 elisa Giardia lamblia 50,00 zl

_ , *r,"". 
;ii., rii;

lrrrii;

Pierwsze zaiecia - osoba cie2arna bezplatne

Poiedvrlcze zaiecia - osoba cie2arna ( za iedno zaiecie ) 35.00 zl

Karnet na cykl 5 zai96 - osoba cigZama ( pierwsze zdigcia bezplalne + 4 x 27,00 z] ) I 08.00 zl

Karnet na koleine cvkl 5 zaiei - osoba cieaama ( 5 x27.00 zl \ I 35,00 zl

Osoba towarzvszaca. bez wzsledu na iloS6 zaie6 bezplatne

ffi=,* dl$#,. +r jir. :1:tl,: ,il. '+

l.Transnort sanitarnv do 10 km(rvczalt) 40,00 z1

I a. Transport sanitarny do 10 km (za I km) w przypadkach wymienionych w g 7
ROZPORZ.ADZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie $wiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz w $ 5 ust.2 ROZPORZ.{DZENIA MINISTRA
ZDROWIA z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie dwiadczeri gwarantowanych zzakresu ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej

24,00 zl

Z.Transport sanitarny powyzei l0 km do 60 km (za I km) 5.00 zl

=\





WysokoS6 oplat za udzielane Swiadczenia zdrowotne
inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych

Nanva badania Cena

Z a. Transport sanitarny powyzgj 10 km do 60 km (za 1 km) w pr4padkach wymienionych w $ 7

IOZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie Swiadczelt

3warantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz w $ 5 ust.2 ROZPORZ.{DZENIA MINISTRA

ZDROWIA z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie Swiadczeri gwarantowanych z zakresu ambulatoryJnej

rpieki specialistvcznei

3,00 zl

3.Transoort sanitamvDowvzei 60 km (za I km) 4.00 zl

) a. Transport sanitarny powy2ej 60 km (za 1 km) w przlpadkach wymienionych w $ 7

ROZPORZADZENIA MINiSTRA ZDROWIA zdniaZ2listopada 2013r. w sprawie Swiadczeir

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz w $ 5 ust.2 ROZPORZ,{DZENIA MINISTRA

ZDROWIA z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie Swiadczefr gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej

rpieki specjalistycznej

2,40 z

la nieuzasadnione wezwanie karetki specjalistycznej lub wezwanie karetki przez osobg

rieubeznieczona - cena za 1 km
44.00 d

Za nieuzasadnione wezwanie karetki podstawoiwej lub wezwanie karetki przez osobg nieubezpieczonq
.cena za 1 km

22,00 
^

za nieuzasadnione wezwanie karetki w Podstacji l-eba lub wezwanie karetki przez osobg

nieubeznieczona - cena za I km
29,00 zl

,#Fl lia
-'i 

l

Stervlizacia oarowa-narzedziadlusoici poniZei 150 mm - pakiet do 5 sztuk 6,00 zl

Stervlizacia oarowa - narzedzia dlusoici od I 50 mm do 300 mm - pakiet do 5 sztuk t0,00 zl

Stervlizacia oarowa - narzedzia dlusoSci powv2ei 300 mm - pakiet do 5 sztuk 30,00 zi

Dezvnfekcia cherniczna- narzedzia dlugodci poniZei 150 mm - I szt 7,00 2

Dezvnfekcia chemiczna - narzedzia dlugo$ci od I 50 rnm do 300 mm - I szt 9,00 z1

Deamfekcia chemiczna - narzedzia dlugo3ci powyZei 300 mm - I szt 12.00 zl

l ,i,,qi t ,. *rr.il;; r'rr ,t"r 
lt

jr..:
T,au"ypo?yczenie l62ka (kwota za m-c) I 0,00 zl

)plata za poblt w szpitalu osoby towarzysz4cej (na podstawie o3wiadczenia o zobowi4zaniu do

rregulowania oplaty) za jeden nocleg
20,00 zl

Ponowne wvdanie wvniku orzez laboratorium analitvczne i mikrobiologiczne 2,00 zl

Za jedn4 strong kopii dokumentu medycznego

0,00007
przecigtnego

wyragrodzenia w
poprzednim

kwartale,pocz4szy
od pierwszego dnia

nastQpnego

miesiqca po

ogloszeniu przez

Prezesa GUS w

Monitorze Polskim

Zajedn4 stron4 wyci4gu lub odpisu dokumentacji medycznej

0,002 przeciEtnego

wynagrodzenia w
poprzednim

kwartale,pocz?szy
od pierwszego dnia

nastqpnego

miesiqca po

ogloszeniu przez

Prezesa GUS w
Monitorze Polskim

Wydanie orzeczenia lekarskiego na potrzeby Policji (celem umieszczenia zatrzymanego w areszcle) 50,00 z{

Za iedna strone kopii dokumentu niemedycznego 2.00 z

Dokumentacja medyczna na informatycznym noSniku danych

0,0004
przecigtnego

wynagrodzenia w
poprzednim

kwartale,poczqszy
od p,ierwszego dnia

nast9pnego

miesiqca po

ogloszeniu przez

Prezesa GUS w

Monitorze Polskim

IeZeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej sluzAcej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przyvracaniu zdrowia, to

:ena badania bgdzie powiEkszona o nalezny podatek VAT w wysokoSci 23%

a6.& f.fitk,
DYREK?OK

Samodzielnego Publicznego Specjalistyr
Zakladu Opieki Zdror,rltnei w Lebor

I
Marta @fibwska

KIEROWNIK
Dzialu AdaFi Projekt6w

SPSVOT,I Leborku

Pt{,'.12212

ngr ltlaeiej Malinowshi
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