zan4dzenie nr,,{,,,. D0l9
Dyrektora Samodzielnego publicztrego
Specjalistycznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lgborku
z dfia 07 ,02.2019r.
w spawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego publicznego
Specjalistycznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lgborku
podstawie art.24 ustawy z dnia 15 kwietnia 20ll r. o dzialalnosci leczniczej (tj. Dz.U.
l8 f. poz. 160 zn zn.), g 12 Statutu SPSZOZ w Lgborku omz g 24 ust. S tiegutarninu
go SPSZOZ w Lgborku zayzqdzam, co nastgpuje:

sl

l)

w rcz.i"jale 8 w $ 34 zagtulowaoym ,,Oddzial Ginekologiczno-polozniczy,' ust,
otrzymuje brzmienie:
,3. Oddzial sktada siE z 4l l6zek w tym 8 intensywnej opieki medycznej i dzieli sig na:
odcinek polo2niczy,
2) odcinek patologii ciqzy,
3) odairek ginekologii,
4) salg porodow4 z sal4 opemcyjn4 do ci96 cesarskich,
5) gabinet diagnostycztto-zabiegory,
6) pomieszczenia socjalne dla personelu,
7) pomieszczenia adminishacyjne i gospodarcze.,,

3

l)

2)

y:o*:ale 8 w S 35 zat).tulowan).rn ,,Oddzial

Chirurgiczny Og6lny, Chirurgii
Onkologicznej i Rehabilitacyjny" ust.2 ohzymuje brzmienie:
,,2. Oddzial dysponuje 26 l'ikarni, przy czym na potzeby chirurgii og6lnej
przeznacza sig Srednio 16 l6zek, w tym 2l6tka intensy*mej opieki rnedycznej
spelniaj4ce funkcjg sali pooperacyjnej, na potrzeby chirurgii onkologicanej
ptzeznacza sig Srednio 5 l6zek w tfm 2 l6aka intenslrnej opieki medycznej
spelniaj4ce funkcj9 sali pooperacyjnej oraz na potrzeby rehabilitacji przeznacza srg
Srednio 5 l62ek."

w rozd ale 8 w $ 39 zat5tulowanym ,,Oddzial Neonatologicany'', ust.2 otrzlmuje
brzmienie:
,,2. Oddzi€d Neonatologicziry sklada sip z 20 l62ek, w tt"m 2 l6zek intensywnej
opieki medycarej, 15 l6zek dla noworodk6w i 3 inkubator6w w sklad oddzialu
wchodz4 nastQpuj4ce odcinki:
1) odcinek rcoming in,
2) odcinek obserwacyjny,
3) odcinek izolacyjny,
4) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
5) pomieszczenia socjalne dla personelu,
6) pomieszcze[ia administracyjne i gospodarcze."

4) w zallcznikr., ft

2 w tabeli w pozycji ,,MedyclaE Pracy":
,,badanie kalu na nosicielstwo" znianie ulega cena z

- nazwa badania:

kwoty 100

na kwote 115 zl-

- dodaje sig pozycjg: wizyacja stanowisk pmcy zi 1 godzine kwota 100 zl,
- dodaje sie pozycjg: delegacja lekarza medycyny pracy do zakladowej kom
BHP za I godzing lorr'ota 100 zl.

s2
Zarz4dzeme wchodzi w 2ycie z dniem 11.02,2019 r. i podlega podaniu do
praco$,nik6w Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakladu Opieki
w Lgborku.
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