Zarz4dzenie nr 612020
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lgborku
z dnia t7.02.2020 r.

w sprawie zntian w

Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego

Specjalistycznego Zakladu Opieki Zdrowotnei w Lgborku

12 ustawy z dnia 15 kwietnia 20II t.
o dzialalnoSci leczniczej (tj. Dz.rJ.22018 T. pol.2190 ze zm.) oraz na podstawie $ 12 Statutu
SpSZOZ z siedzib4 w- Lgtorku oraz $ 24 ust. 5 Regulaminu Organtzacyinego SPSZOZ
w Lgborku zarz1dzam, co nastgpuje:

Na podstawie art. 24 ust.

I pkt 1,9 i

$1

1.

2,

Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
zakladi opieki Zdrowotnej w Lgborku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Spoiecznej, w formie Uchwaly nr 212020 z dnia 14.02.2020 r. wprowadzam zmiany
okreslone w zalqczniku nr I do zarzqdzenia.

W

Oglaszam tekst ujednolicony Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego
Priblicznego Specjalistycznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lqborku
uwzglgdniaj4"y t^luny, o ktorych mowa w ust.l, stanowi4cy zalqcznik nr 2 do
zarz4dzenta.

$2
Zarz4dzenie wchodzi z dniem 01.03.2020 r. i podlega podaniu do wiadomoSci pracownik6w
Sanrodzielnego P ubl icznego S pecj al istyczne g o Zaldadu Opieki Zdrowotnej w Lqborku'

DYREKTOR
Marta Frankowska

B€z zastrzeiefi
pod wzg!$em prawnYg

z a t q cz n i k

Kl,';,ir
z

:"!li!

ioi,
;:;
dnia 17.02.2020 r.

ZmianywRegulaminieorganizacyjnymsPSZoZwLgborku"#;

gulaminie Or ganizacyj nym S am o dzie Ine go Publ i czne go S pecj ali styczne g o Zakladu
opieki Zdrowotnei w Lgborku wprowadza siQ nastgpuj qce zmlanyl
W

Re

1. W rozdziale

4

- w $ 7 ustgp 6 zostaje uchYlonY,
- w S 7 w ust. 9 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
., 3) Dziat Analiz, Projektow i Zamowiefl Publicznych,"
- w $ 7 w ust. 9 pkt 4) zostaje uchylony,
- w $ 7 w ust. 9 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
,,6)Dzial Kadr i Organizacji Pracy w tym:
a) Sekcja Kadr,
b) Sekcja JakoSci",
- w $ 7 w ust. 9 pkt i0) otrzymuje brzmienie:
,,10) Sekretariat, w tYm Kancelaria,"
- w $ 8 w ust. 3 pkt 2) lit. o) otrzymuje brzmienie:
,,o) Poradnia Chorob WewngtrznYch,",
- w $ B wust. 3w pkt 2) dodaje sig lit. p) i q), w brzmieniu:
,,p) Poradnia PediatrYczna,
q) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy"

2.

W rozdziale

8

- $ 30 zostaje uchYlonY,
- $ 78a otrzymuje nastEpuj4ce brzmienie:
,,$78u Dzial Analiz, Projektow i Zamowieri Publicznych
r Zam6wteri Publicznych na\e?y w szczeg6lnoSci:
1 . Do zadari Dzialu Anahz,Projektow
oraz attahz
opracowywanie planow, sprawozdafl wewngtrznych i zewnEtrznych
I)
finansowYch i ekonomicznYch,
2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad rcahzacj4 budzetu (przychodow i koszt6w) otaz
sporzEdzanie na tq okolicznoSi informacli oraz anahz,
3) bie24cy nadzor nad wydatkowaniem Srodk6w oraz racjonaln4 i prawidlow4
gospodark4 kosztami oraz dyscyplin4 finansow4,
4) iozliczanie kosztow i ich bieZ4c a anahzawediug oSrodkow powstawania kosztow,

/Ul,r'

-/r-

przygotowanie budzet6w dla OPK oraz ich rozhczenie pod wzglgdem wykonania
planowanych zaloZen,
przygotowanie wyceny procedur medycznych oraz kosztu leczenia pacjenta,
ol
t) ipori4dzanie sprawozdari oraz analiz wewngtrznych dotycz4cych poniesionych
koszt6w przez poszczeg6lne OPI(,
B) poryrki*uni. Srodkow finansowych ze 2rodel zewngtrznych migdzy innymi
z fundirszy unijnych, ministerialnych, innych podmiotow fizycznych otaz prawnych oruz

5)

tch rozltczanie i monitorowanie rezultatow,
g) realizacja dzialanw zakresie wdra?ania projektow w Zald.adzie, pomigdzy Zalcladem a
partneram i or az dar czYfl cami,
10i organtzacja i nadior pod wzglgdem administracyjnym i finansowym przedsigwzigi

projektowych.
opracowanie procedur otaz udzielanie zamowieh publicznych z zastosowaniem
tryb6w i zasad okreSlonych ustaw4 oraz wewngtrznymi i zewngtrznymi aktami
administracyjnymi.
12) sporz4dzanie, ptzetwatzanie, archiwizowanie oraz sprawozdanie informacji i
dokumentacji w trybie i na zasadach okreSlonych w zewnEtrznych i wewnqtrznYch
przepisach adrninistracYj nYch,
13) zastosowanie wlaSciwego trybu dla zam6wienia publicznego,
14) opracowanie specyfikac.ji istotnych warunkow zam6wienia,
15) oglaszanie zamowieir publicznych,
16) udziai w pracach komisii przetargowej oraz sporzqdzanie protokoi6w,
Ij) opru.o*ur1ie umow dla postgpowafl realizowanych w ramach zam6wiefl publicznych,
18) opru.o*ut1ie umow na roboty budowlane, dostawy, uslugi w ramach procedur poza

11)

ustaw4,

dokumentacji dotycz4cej stosowania procedur pozyskiwania zam6wieri
zgodnie z wymogami ustawy, aktow wykonawczych, prowadzeme rejestru
postgpowair, rejestru zawartych umow oraz archiwizowanie prowadzonej dokumentacji.
2. Zaoiganizacjg pracy t, nadz-br odpowiedzialny jest Kierownik Dzialu Analiz, Projektow i
Zamowieir Publicznych, ktory bezpoSrednio podlega Z-cy Dyrektora ds' Finansowych.",

pro*adzenie
19)
'publi.rr-ry.h

- $ 81 zostaje uchylonY,

-

otrzymuje brzmienie:
.,$83. Dzial Kadr i Organizacji Pracy
1. Do zadan Dzialu Kadr i organ\zacji Pracy - sekcja kadr nalezy:
l) przygotowanie wnioskow i dokumentow zwtpzanych z nawtEzanlem, trwaniem i
ustaniem stosunku pracy oraz dokumentacji zwrqzanei z zawartymi umowami na
Swiadczenia medyczne w ramach indywidualnych praktyk,
2) organizowanie konkursow na tidzielanie Swiadczeri zdrowotnych,
3) pr6wadzenie ewidencji pracownikow, akt osobowych, rejestr6w i kartotek,
4) kontrola porz4dku i dyscypliny pracy,
5) obsluga programu ,,P1atnik",
6) p.o*adreliJ caioksztaitu spraw zwiqzanych z podnoszeniem kwalifikacji
S 83

i)

zawodowych pracownik6w,
prowadzenie systemu obsiugi potencjalu
l<ontraktowaniem Swiadczeri w N FZ.

w

zakresie personelu,

w

zwtqzku z

B) analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy
nYch szpitala,
opracowywanie wniosl(ow
organizacy.i

9)

w

komorkach

w sprawie obsady osobowej i

wlaSciwego

rczmreszczenia kadr,
l0) prowadzenie sprawozdawczoS ci r anahz,
t t) prowadzenie dokumentacji i udzial w okresowych ocenach pracownik6w,
rZl sporz4dzanie regulamin6w wewnEtrznych Szpitala i innych aktow normatywnych
(re gulamin pracy, re gulamin wy nagt adzani a itp' )'
Z.Do zadihDzialul(adr i Organtzacji Pracy * sekcja jakoSci nalezy:
1) inicjowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac zwi}zanych z opracowaniem'
wdrozeniem, utrzymaniem i doskonalentem Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania

(zsz),

i

zatwier dzanie zmlan, dzialuh doskonal4cych, koryguj4cych
I napr aw czy ch or az dokumenta cii ZSZ,
3) zapewnienie, 2e procesy potrzebne w systemach zav4dzania Sq ustanowione'
wpaganiami nolrn
utrzymywane zgodnie z
i

2) opiniowanie

wdrozone

i zaplanowanymi ustaleniami,
4) nadzorowanil i koordynowanie realizaclt, polityk, formulowania cel6w strategicznych i
jakoSciowych,
uaktualnianie planu poprawy jakosci w uzgodnientu
5) opracowanie i
z Dyrektorem,
6) weryfikacia, aktualizacja i nadzorowanie dokumentacji systemowej zgodnie
zprzyJQtymi normami,
7) konsultowanie dokumentow wewngtrznych (sprawdzanie i weryfikacja procedur,
instrukcji),
8) zapewnilnie upowszechniania w Zal<Iadzie SwiadomoSci dotyczqcej wynagan norm,
jakoSi na
9j mfnitorowanie plocesow dzialalnoSci SPS ZOZ maj4cych \ plyw na
wszystkich poziomach zwz4dzania,
i0) prizentacja sprawozdan funkcjonowania systemow, zidentyfikowanych zagroLen t
potrzeb zwtagany ch z doskonaleniem,
1i) wspotpTaca z komorkami organizacyjnymi Zakladu, z instltucjami, organizacjamt
tym
zakresie powierzonych zadah, w
w

zewngtrznyml
z

jednostkami norrnalizacyjnymi i certyfikacyjnYmi,

..

12) rndzorowanie procesow certyfikacii, akredyacji i innych zewnEtrznych ocen
w zakresie spelnieni a okreSl onych wrymagan ZSZ,
13) utrzymanie poziomu osi4gniEtycl-r standardow (przyznanych cerlyfikatow)'
rozsznrzenie ich przedmiotu lub zestawu spelnionych wymagafl,
14) reprezentowar-rie kierownictwa Zakladu w sprawach funkcjonuj4cych system6w
zarzqdzama.

3. Zaorganizacjg pracy t nadzor odpowiedzialny jest Kierownik DziaLu Kadr

i

Organizacji

Pracy.",
-

w $ 85 w ust.1 po wyrazie: .,Sekretariatu", dodaje sig wyrazy: ,,i Kancelarii",

- w $ 86 ust.2 otrzymuje brzmienie:
,,2, Inspektor ds. Obronnych podlega Z-cy Dytektora ds.Finansowych.",

- w $ 87a ust.2 otrzymuje brzrnienie:
,,2. Ilspektor ds. Ochrony Srodowiska podlega Z-cy Dyrektora ds.Finansowych."

*b*

- w $ 87c ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Dytektora ds'Finansowych'"
,,2. Inspektor ds. Przeciwpozarowych podlega Z-cy

J.

4.

Zal4cznik nr 1 Struktura Organizacyjna SPSZOZ w Lqborku
okreSlone w zal1cznlku nr I do zmian.

-

otrzymuje brzmienie

inne niz
zal4cznik nr 2 - Wysokosi oplat zaudzielane swiadczenia zdrowotne
2 do zmian'
*
finansowane ze srodkow publicznych wykaz zmian okresla zaLqcznikm

DYREKTO

Z-ro

FINANSO\I{YCH

DYR
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P

Zakladu Opieki
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Lgborku

offnmrun

Bez zastrzeien
pod wzglgdem prawnyni
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ZalilaclLr 0pieki Zclr

Nret'te frurtkowsha
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i"-

s

&

propozycfa zmlan w

canniku

Stare cena
gnalityczne
Laboratorium

Nazwa

32.00
60.00
70.00
25.00

Cruoa knvi

kwi-2

Gruoa
Gruoa krwi

w

badania

- 2 badania + kewkarta
Poszukiwanie Drzeciwcial odpomosciowych
Wois do ksiazeczki woiskowei

lt'

4 dt

a',,|-\aru

Zmiana

Nowa cena
zt

35.00 zl

zl
zl
zl

65.00 zl

'l5.00 zl

3.00 z,l
5.00 zl
5.00 zl

30.00 zl

5.00

zl

I0.00 zl
Badania wysy!:!9l9

1

32.00

7-0H korwkostercidy

ACTH

43.00 zl

aldosteron w moczu
aldosteron

43.00
110.00 zl
110.00 zl

^

alkohol slikolowy
alkohol

z1

35.00 zl

mewlow

40.00 zt

alers€n sierdd kota
aleraen siersi kr6lika
alereen siersd psa
alereen osa
alersen sze$zeil
alereen Dszczola
alersen eluten F73-5
alersen kakao

40.00 zl

40,00 zl
40.00 zl
40.00 zl
40.00 zt
40.00 zl
29.00 zl
100.00

Danel Dediatrvcznv(mieszanv) 20 alergenow

oanel wziewnvl l0-alerqen6w
zestaw pokarmow (1 0,alergen6w)

95.00 d
27.00 zl
30.00 zl
35.00 z

amoniak

ndrostendion
rntv IlBc IeM
rnw X czvnnik

60.00 zl

mw X a-akwwnoSC heparyny w osocal
mfvsen bialka c
antveen
anween
antveen
anwgen
antvsen

zl

95,00 zl

bialka s
czvnnika von Willebranda
Hbe
Hbs -test potwierdzenia

-l

-l

HLA 827

antvkoasulant tocznia DRWT

iiFoazulanttocrnia-testpotwierdzenia
APO AI
APO B

60.00 zl
55.00 zl
55.00 zl

70.00 zl
28.00 zl
23.00 zl
85.00 zl
50.00 zl
50.00 zi

40.00 zl
40.00 zl

bialko S-antygen
bialo c wolne
bialo s wolne

2l,00 zl
30.00 zl
85.00 zl
55.00 zl
55.00 zl
16.00 zi
55.00 zl

borelioza IgG w plynie m6zgowo-rdzeniow]T n (przeci\tciala)

30,00 zl

borelioza IgM w ptynie m6zgowo-rdzeniowym (przeciwciala)

30,00 zl

borelioza Iec,westem-blot
borelioza tsM.westem-blot
candida albicans IgG

75.00 zt

ASO-iloiciowo
beta 2-mikroqlobulina
biatka wia2ace czynnik wzrostu typr.l
bialko C-anween

candida albicans

IsM

l

7

5.00

zl

40.00 zt
40.00 zl

l,t/"

P.oporycja zmlan w c€nntku

C peptyd

zl
zl
zl
zl
I15.00 zl
I15,00 zl
25,00
24.00
55.00
25.00

Ca72-4
ceruloDtazmma

qbglqba kociego pazura IeG
choroba kociego pazura IgM

(rruntogantna A

125.00 z)

CKMB

L'vrv

rHU/ awonogc +

23,00 zl
45.00 zl
45.00 zl
29.00 z1

uMv ]g(i

Cyfra 2l-1

cynk

-ut\A { laKosctowo)
cytomegalia -DNA (iloSciowo)
cyurrpegalra

vzJrlx\ vo!
czynnik

LzlruI(
czynnik

w

115.00

l!€oranoa

70.00
65,00

VII
^

XI

diagnostyka predysporycj i

gen@-nli[-li-nowotwor6w

pie6iiiainikaBRCAli2
digoksyna
uuPeuacz-sK{aoowa
dopelniacz-skladowa

zl

I I5.00 zl

czyrrrK 4rr
DHEAS

d

zl
60.00 zl
55,00 zl
80.00 zl
I15.00 zl
I05.00 zl
30,00 zl
465,00 z)

27.00

L

21.00

S

a
d

2l,00 zl
56.00 zl
92.00 zl
29.00 zl
60,00 zl
68.00 zl
'70,00 zl
95.00 zl
105,00 zl

erlrropoetyna
esteraza nieswoista

ruKaozamlna

gastryna
genlamvcvna

HBV iloiciowo

40.00

histamina
rrr v {E5r purwlcrqzenta wgstem_blot

d

zl
I15.00 zl
115,00

HLA Cw-6

170.00 z)
45.00 zl
80.00
40,00 zl

hormon anw-Mullerian
homon waostu
leA

I

21.00 zl
22.00 zl
21.00

IsV

zl

21.00 zl
105,00

zl

I15.00 zl

insulina

24,00 zl

l(alc!,tonina

ffi

45,00 zl
75.00 zt
50,00 zl
25.00 zl

kalprolekvna w kale

KorNzoi

K
Qqt
-

d

28.00

27.00 d
27,00 zl
43.00

-?-

zl

Propozycla zmlan w c€nnlku

95.00 zl
25.00 z1
n.00 zl
65.00 zl

kwas delta-aminolewulinowy
kwas foliowy
kwas wanilinomiedalowv
kwasy z6lciowe

55.00 zl

20.50 zl
25.00 zt

LH
lir

130.00 zt
65.00 zl

lancuchu wolne.lekkie
makroDrolakwna
metoksvkatecholaminv
miedZ

I95.00 zl
31.00 zl
35.00 zl
55,00 zl
195.00 zl
115.00 zl
165.00 zl

mikroalbuminuda
mioslobina
Morfologia szDiku + barwienia
mutacia czvnnika V Leiden
mutacia senu 20210A

315.00 zt

mutacia Dunkowa JAK 2
oietolerancia laktozy'met. redukcyina (kal)

19.00 zl
37.00 zl

OH-Droeesteron
osmolalnoSd surowicy
osteokalcYna

30.00 zl
62.00 zl
145.00 zl
87.00 zl

OuantiFeron
D-ciala anw-GAD endoserme

75.00 zl

o-ciala ANA profi I 1
o-ciala orzeciw iadrowe ANA(ELISA)
D-ciala przeciw iadrowe ANA(II)
p-ciala przecie j4drowe i pprzeciw cltoplaznatyczne (ANA

33.00
35.00

75,00 zl

l)
D-ciala

ANA

75.00 zl

3

o-ciala dsDNA
o-ciala ENA
n-ciala D.HAV IsM.
p-ciala D.HAV.total
n-ciala n/bett slikoDroteinie I IsM

-l

zl
60.00 zl
'70.00 zl
75.00 zl
41.00 zl
55.00 zl
42.00 zl
75.00 zl
42.00 zl
50.00 zl
50.00 zl
115.00 zl

n-ciala b/czvnnikowi wewnehmemu
p-ciala p/endomysium IgA
o-iiala p/endomvsium lgA i IgG (profil)
n-ciala o/endomvsum leG (IIF)
D-ciala o/fosfatvdyloserynie IgG
o-ciala D/fosfawdvloserYnie IqM
n-ciala D/fosfolioidowe IeG

115.00 zt
50.00 zl
50.00 zl
85,00 zt

D-ciala D/fosfoliDidowe IeM

o-ciala p/eliadynie IsG

p/eliadynie lgA
o/sranulocvtame ANCA

40.00 zl
40.00 zl
85.00 zl

p/qranulocltame oANCA
o/eranuloc\tame pANcA
n-ciala D/cvtoDlazmiesranuloct6w ANCA -profi I
p.p.sranulocltom ANCA -typ 6wieci!4

Qw

7o-oo zl
55-00 zl
60.00

D-ciala o/c\4rulinowe

D-ciala D/HBe
o-ciala o,4<ardiolionie
D-ciala p/kom6rkom okladzinowym zot4dka

40.00 zl

46.00 zl

o-ciata p,6eta2 glikoproteinie IgG
o-ciala D/bialkom cenhomer6w
D-ciala pblonie podstawnei klgbuszk6w nerkowch

D-ciala
D-ciala
D-ciala
D-ciala

zl
zl

85.00 zl

28.00 zl
40.00 zl

A!q\

55.00 zl

--x-

Propozycja zmlan w conniku

p-ciala p/kom6rkom okladrin-*ytn

zotqddi crynniko*i
61

p-ciala p/mi9(niom gladkim SMA

31.00 zt
53,00 zl
40.00 zl
75.00
43,00 zl
55.00 zl

iala p/m Q(niom szk iel

etowymlSMAp-ciala p/mitochondrialne AMA
p'ciala p/Pneumocystis carinii ApCA
p:llara p/receptorom I sH
p-ciala p/retikulinowe lgC/IsM
P-c

i

a

p-ciala p/Scl70
p-ciala p/secowe
p-ciala p/SS-A,Ro
p-ciala p/SS-B/La
p-ciala p/tkanlowei transglutaminazieE
p-ciala p/tkanlowei transgiutaminazie IgC
p-ciala p/Toxocaroza canis lec
P-crara p^yreogto0utrnte
p-ciala prureaplasma ureal.
p-ciala p/wirusowi odry lgc
p-ciala p/wirusowi odry IgM
p-ciala p/wirusowi opryszczki HSVIsG
p-ciala p/wirusowi opryszczki HSV IgM

ss.00
75,00
4s.00

a
d

zl
zl
35.00 zl
30.00 zI

24.00 zl
55.00 zl
55.00 zl

,

65.00
60.00 zl

p-ciala p,aaersinia,IgM
p-ciala p/ Enterowirusom Ig,\
p-ciala p/ Enterowtru-m-!M

60.00

l!'(i

zl

55,00 zl
55.00

,

24,00 zl
24.00 zl
195.00 zl
51.00 zl
31.00
37.00 zl
37.00 z1
6'1.00 zl

^

.00

zl

24,00

a

67

6'7.00 z)

45.00 zl
40.00 z,l
65.00 zl

p.p.rnsullnowe
p, D.

a

45.00
35.00

p-cialap/wirusowiospywietrzneigM(-varicellazoster)
p-ciala p/wirusowi ospy wietrznei IgC (varicella zosterl
p-ciala p/wirusowi r6zyczki IgG
p-ciala p/wirusowi r6zyczki IgM
rozycz(a l8U+awidnos6
p-crafa p/wysDom lrans (l
p-ciala D/Yersinia IgA
p-ciala p/Yersinia IgG

P{rara p/ cur€rowlrusom
P-ciala P ,/bobl4cowe IgG
p-ciala p./sliScie ludzkiei

,00 zl

Dtvu(owe

P.u.6r€r urowr uzprojonemu
p.p.wirusowi Swinli IsC
p.p.wlrusowl swtnKl lgM
pdner oragnosryK celaKn (bMA_AIF, EMA-GIF, AGA_G,

zl
zl
zl
65.00 zl
65,00
55.00
65.00

PTTG.G)
panel diamosryki miastenii {ASMA AR-AF

135,00

zl

135.00

zl

panet diagnostyki migjni (M-2, Ku, pM-Sd, Jo_l, pl-?, pl_12)

165,00

zl

pdrsr uratrosryKr

.ocz (ANAz, ANA3,

LA-DRW, Gp-l_A,
G?-A-c, cP-l-M)
rdxE Jc rowo-zoi4oKowy (fuA, GAts, ACINTI, sAcc,

215,00 zl

4Ne4)

155,00

zl

145.00
145.00

zl
zl

pd €r [aczvnlowv tAl\A. A\(jA AF(.4\
pAnel nerkowy (DNA-DS. ANCA-tF A_cMR.l
panel neurologicmronkoneuronalfr

M
ffi

li-Till_CEll

19s,00 zl
128.00

a

22.00 zl

-9-

Propozycla zmian w

cennil$

posiew w kierunku pquAicy na podloza stale
posiew w kierunku grutlicy w systemie autonur.ycznvrn

wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis

'70.00 zl
85.00 zl

comoid

285.00 zl

selen

'70.00 zl

serotonma
SHBG
somatomedyna C-IGF
szybki test na malarig

&st

zl
zl
zl
zl
59.00 zl

75.00
35.00
45.00
42.00

I (czynnik wzrostu)

potwierdzenia WR

Testosteron wolny

!a!s IcA
Toxo IgG - awidnoid +Toxo
toxocaroza -awidnosi

32.00 zt
115.00 zl
55.00 zl
215.00 zl

c

rypw4

I15.00 zl

typowanie bialka Bence-Jonesa
fyreoglobulina
wazopresyna

169.00 zl
29.00 zl
'10.00 zl

wit. B 6
wit. C
wir.,B2

100.00 zl
145.00 zl
105.00 zl

wit.A+E
wit.B1
wit.B13
wit.E
wit.H

105.00 zl
105.00 zt
16.00
65.00 zl
85.00 zl
i75.00 zl
35.00 zl

55.00 zl

,

wit.Kl
wankomyqma

PSA-wolny

25.00 zl

Inne
Wyw6z i utylizacia odpad6w medycznych:
Ryczalt do 5 ks
Za kazdy ks powyzei 5 ke

150.00 zl
15.00 zl
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ntgr M@ciej Malirutushi

DYREKTOR
iod, elmoo Pdbl 0ne!o Speqalsrycr(?qq-

Z+o DYRt(T0RA
ZahlaC!

Y(H

r!r1a 0ii(r?!o

-10--
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Marta Franhousha

Zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 6/2020
Dyrektora SPSZOZ w Lgborku
z

dnia 17.02,2020r,

REGULAMIN
ORGANIZACYJNY
SAMODZIELNEGO PUB LICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO
ZAT<T-ADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

w LqBORKU

(tekst ujednolicony - po zmianach wprowadzonych:
Zarz}dzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 47tz0l3 z dnia 4.06.2013r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 8412013 z dnia 29.11,20!3r,
Zarz}dzeniem Dyrektora SPSZOZ w Lgborku Nr l7t20l4 z dnia 24.03.2014r,,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZO Z w Lgb orku Nr 6g t2014 z dnia 2g,10.2014r,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZwLgborku Nr 2612015 z dnia 17.04,20!5r.,
Zarz4dzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 35/2015 z dnia 18.06.2015r.0
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZ w Lgborku Nr 4412015 z dnia 18.08.2015r.n
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZO Z w Lgborku Nr 49 12015 z dnia 02.10.2015r.,
Zatzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 5512016 z dnia 30.09.2016r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZwLgborku Nr 31t2017 z dnia 05.06.2017r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZ w Lgborku Nr 3912017 z dnia 27,07.2017r,,
Zarz4dzeniem Dyrektora SPSZOZ w Lgborku Nr 52t2017 z dnia 28.09.2017r.,
zarzqdzeniem Dyrektora sPSZozw Lgborku Nr 72tz0l7 z dnia 1g,12,2017r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZwLgborku Nr 15/2018 z dnia 06.03.2018r.,
zarz1dzeniem Dyrektora sPSZo z w Lgborku Nr 22 lz0lg z dnia 29,03,201gr.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 38/2018 z dnia 01.06.2018r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZO Z w Lgborku Nr 57 12018 z dnia 07.08.20 I 8r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 7ll20l8 z dnia 28.09.2018r.,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZOZw Lgborku Nr 107t2018 z dnia}l.l2.20l8r,,
zarzqdzeniem Dyrektora sPSZoz w Lgborku Nr 5/2019 z dnia 07,02.2019r,,
Zatzqdzeniem Dyrektora SPSZOZwLgborku Nr 2512019 z dnia 27.06.2019r.,
zarzqdzeniem Dyrektora sPSZozw Lgborku Nr s$lzllg z dnia 06,12,2019r,
Zarzqdzeniem Dyrektora SPSZozw Lgborku Nr 612020 z dnia 17.02.2020r,)

Lgbork, dn. 17.02.2020 r.

Regulamin Organizacyjny SPSZOZw Lgborku zgodnie z ustaw4 o dzialalnoSci
leczniczej z dnia 15 kwietnia2Dllr.zawiera
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Rozdzial
Postanowienia og6lne
$1.

organizacyjny Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zal4adu
Zdrowotnej w Lgborku,zwary darij ,,Regulamin-em,,okresra
w szczJg6rnosci:
organizacjg i,
poszczeg6lnych
lomorek
oryanizacyjnych
za4ad6w
,zadania

feggtgin
opieki

l)

2)
3)

leczniczych Zald,adu,
spos6b i warunki udzielania swiadczeri zdrowotnvch.
prawa i obowi4zki pacjenta.

$2" U?yte

w Regulaminie terminy oznaczajq:

l) ZaVJad Samodzielny
w Lgborku,

2) Dyrektor
3)

..
4)

Fubliciny Specjalistyczny Za*ad opieki Zdrowotnej

-

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zal<ladu
Opieki Zdrowotnej w Lgborku,
ustawa o dziala_lno.{cileczniczej
- ustawg z dnia 15 kwietnia 20ll r. o dzialalnosci
leczniczej (Dz. U. Nr ll2,poz.-654 zp6hn. zm.),
statut
statut Samodzielnego Pubiicznego "specjalistycznego Zal<ladu opieki
Zdrowotnej w Lgborku.

-

Rlozdzial2
Nazrva ZakJada

VFud dziata pod nazw4: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaklad opieki
Zdrowotnej w Lgborku.

$3.

Rozdzial3
Cele i zadania Zal<ladu

Celem. Zakladu jest podejmowanie dziatah na rzecz ochrony
oraz poprawy stanu
zdrowia ludnosci poprzez organizowanie prowadzenie dzialalnoSc
leczniczej,
profilaktycznej rehabilitacyjnej, propagowanie zachowan prozdrowotnych,
a takze
ksztalcenie os6b wykonuj4cych ru*oOy medyczne onz stale podnoszenie jako$ci
Swiadczonych uslug.

$4.

i

i

i

za\ad organizuje i udziela

ss.

Swiadczeri zdrowotnych obejmujqcych dzialania sluz4ce
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub popiawie zdrowia orcz
inne dzialania
medyczne wynikaj4ce z procesu leczenia,
o
dzialalnosci leciiiiej, ustawy
o pafstwowym ratownictwie medycznym,"itu*y
ustawy o zdrowiu psychicznym lub
przepis6w odrgbnych reguluj4cych zasady ich wykonywania.

$5a. Do korzystaniaze Swiadczeri opieki zdrowotnej finansowanychzeSrodk6wpublicznych

maj4 prawo Swiadczeniobiorcy, o kt6rych rno*u w art. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia
2004 t. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanychzesrodk6w
publicznych (Dz.
U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 zp62n. zm.),

$6.
1.

zadaniem zaktadu jest wykonyw anie dzialalnosci leczniczej w rodzaju:
1) stacjonarne i calodobowe Swiadczenia zdrowotne,
2) ambulatoryjne Swiadczenia zdrowotne.

2.

Zadaniem ZaLJadu jest wykonywanie medycznych czynnoSci ratunkowych
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.l4l0 zp6hn. zm.).

3. Zal<lad mohe prowadzi6 dzialalnof'C

inn4 niz dzialalnoSi lecznicza, w zakresie:
dzialalnoSci szkoleniowo - edukacyjnej,
2) dzialalnoSci wydawniczej,
3) poradnictwa,
4) ustug transportowych i parkingowych,
5) uslug gastronomiczstych,
6) uslug kosmetycznych i higienicznych,
7) uslug pralniczych,
8) sterylizacji sprzgtu i wyrob6w medycznych,
9) uslug handlowych,
1 0) zbierania, magazynowania i przekazywania odpad6w do utylizacj i,
1l)zbywania, wydzierhawiania, wynajmowania lub uZyczania skladnik6w maj4tku
trwalego,
12) przechowani a zwl o k or az pruy gotowani a zwlok do p o chowani a.
ZakNad wykonuje okre6lone w odrgbnych przepisach zadaria zwiEzane z potrzebami
obronnymi paristwa oraz gotowoSci do dzial.ania w sytuacjach kryzysolvych i stanach
nadzvrryczajnych.

1)

4.

Rozdzial4
Struktura o rganizacyj na Zakdiadu
$

7.

Strukturg organizacyjn1 Zal<Ladu stanowi4:
1. Dyrektor,
2. ZastEpcaDyrektora do Spraw Finansowych,
3. Naczelny Lekarz,
4. Naczelna Pielggniarka,
5. Gl6wny Ksiggowy,
6. (uchylony)
7
Zaldady lecznicze Zaldadu:
1) Szpital,
Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna,
Kom6rki organizacyjne/samodzielne stanowiska i pracownicy realizuj4cy pozostale
zadaniazvnqzanezpodstawowqdziatalnoSci4zakJad6wleczniczychZakla&t.
1) DzialEpidemiologii,
Sterylizatornia,
;,
5) ZyVnenle,
DziatHigieny,
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.

.

8.

2)
2)
4)

Kom6rki organizacyjne zapevrniaiqce Zakladowi obslugg

9.

ekonomiczn4, techniczn4, gospo darczqi obslugi :
1) Dziat KsiggowoSci w tym:
a) Sekcja RachunkowoSci Finansowej,
b) Sekcja Plac,
c) Kasa Gl6wna Szpitala,
d) Samodzielne Stanowisko ds. ZFSS,
2) Dzial Kontraktowania, Rozliczef. i Statystyki w tym:
a) Sekcja Statystyki Medycznej,

administra cyinq,

b)

Archiwum,
3) D zial Analiz, Proj ekt6w i Zam6wi
4) (uchylony),
5) Dzial Techniczny w tym:

eri pub

Ii

cznvch.

a)
b)

Sekcja Eksploatacyjna,
Sekcja Aparatury Medycznej,
c) Sekcja Zaopatrzenia i Magazyny,
d) Sekcja Inwestycji i Dozoru Budowlanego,
e) Sekcja Ochrony,
Sekcja Transportu.
6) Dziat Ifudr i Organizacji Pracy w tym:
a) Sekcja Kadr,
b) Sekcja JakoSci,
7) Dziat Informatyki w tym:
o Admini strator System6w Inform aty
czny ch,
8) Inspektor Ochrony Danych,
9) Radcy Prawni,
10) Sekretariat w tym:
Kancelaria,
11) Inspektor BHp,
12) Inspektor ds. Ochrony Srodowiska,
13) Spoloczny Inspektor pracy,

0

o

14) Inspektor ds. Obronnych,
1 5) Inspektor ds. przeciwpo2arowych.

$8.

l.

Zal<lad

wykonuje dzialalnoillleczniczqw nastgpuj4cych zaldadachleczniczych:

1) Szpital,
2) Ambulatoryjna

Opieka Zdrowotna.

nastgpuj4cych
?uYua bczniczy szpital wykonuje dzialalnos6 Leczniczq,
jednostkachotganizacyjnych i wchodz4cych w ich sklad kom6rkach
orguni"uryjny.lr,

w

l)

Szpital, wtym:

a) Szpitalny Oddzial Ratunkowy,
b) Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

c)

d)

e)

0

g)

Oddziil. Chor6b Wewngtrznych,
O ddzial Kardiologi czny i Rehabilitacj i Kardiolog icznej,
Oddzial. Geiatyczny,
oddziat chirurgiczny og6lny, chirurgii onkologicznej i Rehabilitacyjny,
Oddzial Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Rehabilitac.li nefrabilitacji

-

i

h)

D
j)

k)

Narz4du Ruchu,
O ddzial Ginekologi czno -P olohniczy,

OddzialNeonatologiczny,
Oddzial Pediatryczny,

Oddziat Psychiatryczny, Psycho geriatryc zny, Leczenia Alkoholowych
Zespol6w Abstynencyjnych (Detoksykacji),
lzbaPrzyjgd Szpitalna,
m) Apteka Zakladowa,
n) Blok Operacyjny,
o) Sala Porodowa.

l)

2)

Pracownie DiagnostyczneiZabiegowe, w tym:
a) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analityczne), w tym:
o Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi,
b) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Milaobiologiczne),
c) Pracownie Diagnostyki Obrazowej w tym:
Pracownia Rentgenodiagnostyki Og6lnej,
Pracownia USG,
Pracownia Tomografii Komputerowej,

.
o
o
o

d)
e)

D
3.

PracowniaMammografii,
Pracownia Patomorfologii w tym:
o Prosektorium
PracowniaEndoskopii,
Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej.

Zakadleczniczy - Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna wykonuje dzialalno66 lecznicz1
w nastgpuj4cych jednostkach organizacyjnych i wchodz4cych w ich sklad kom6rkach
organizacyjnych:
1) Poradnie specjalistyczne, w tym:
a) Poradnia Alergologiczna,
b) Poradnia Chor6b Pluc,
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)
b)
c)
d)
e)

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
Poradnia Rehabilitacyjna,
Poradnia Rehabilitacji Narz4du Ruchu,
Zesp6l Rehabilitacji Domowej,
Poradnia Chirurgii Og6lnej,
f) Poradni a P olohniczo-Ginekolo giczna,
g) Poradnia Neonatol ogiczna,
h) Szkola Rodzenia,

i)

PoradniaLaktacyjna,

j) Poradnia Kardiolo giczna,
6

k)

Poradni a Geiatryczna,
1) Poradni a Zdrowiapsychicznego,

m) Oddzial Dzienny psychiatryczny,

n) Zesp6l Leczenia S rodowi skowe go (domowe go),
o) Poradnia Chor6b Wewngtrznych,
p) Poradni a p edia,r,y czna,
q) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
3) Podstawowa Opieka Zdrowotna w tym:
a) Poradnia (gabinet) Nocnej i swi4tecznej opieki Zdrowotnej,

b) PoradniaLekaruapOZ,
c) Poradnia pielggniarki pOZ,
d) Poradnia poloznej pOZ,
e) Punkt Szczepiefi,

f)

Poradni a Dietetyczna,

g) Gabinet diagnostyczno_zabiegowy.

4) Ratownictwo medyczne, w tym:

a) zespoly ratownictwa

medycznego specjalistyczne i podstawowe.

5) Pozostal a dzialalno66 medy czna, w tym

:

a) Zesp6l Transportu Medycznego.

$9.

strukturg otganizacyjnq Zardaduokesla za!.qczniknr I do Regulaminu.

Rozdzial5
R'odzaj dzialalno5ci Iecznicz ei orazzakres udzielanych Swiadczeri
zdrowotnvch

$10.

Zakladprowadzi dzialalnoSc i leczniczqw rodzaju:
l) stacjonarne i calodobowe swiadczenia zdrowotne szpitalne, w zakladzie
leczniczym Szpital,
2) ambulatoryjne Swiadczenia zdrowotne, w zakJadzie le czniczy m Ambul atoryj na
Opieka Zdtowotna.

$11.

zal<ladudziera swiadczeri zdrowotnych w szczeg6lnosci w zakresie:
1) leczenie szpitalne,

2) opieka

psychiatryczna i leczenie uzalezriefi, w warunkach stacjonarnych,
dziennych i ambulatoryinych w tym leczenie Srodowiskowe (domowe),
ambulatoryjna opieka specjalistycznaw tym: w zakresie *.ay.yny pracy,
rL
ambulatoryine swiadczenia diagnostyczne i kosztochlonne,

3)
4)
5) Swiadczenia odrgbnie kontraktowane,
6) profi lakty czne programy zdrowotne,
7) ratownictwomedyczne,
8) rehabilitacja lecznicza w tym:

a) rehabilitacja w warunkach stacjonarnych,

b) lekarska ambulatoryj na opieka rehabilitacyj na,
c) rehabilitacja w warunkach domowych,
d) fizj oterapia ambulatoryjna,
podstawowa
9)
opieka zdrowotna w tym:
a) Nocna i Swi4teczna Opieka nud Chory* (NOCH),

l0)Swiadczenia koordynowane w tym miedzy innymi:*
a) Koordynowana Opieka nad Kobiet4 w Ci4Zy (KOC),
b) pakiet onkologiczny.
*W ramach powyzszych zakres6w poszczeg6lne Swiadczenia mog4 by6 udzielane w ramach
KOORDYNOWANYCH PROCES6W TPCZNICZY CH I REHEBILITACYJNYCH.

Rozdzial6
Miejsce udzielania Swiadczerl zdrowotnych
$12.

1.

Zal<lad udziela Swiadczeri zdrowotnych w pomieszczeniachZal<ladumieszczqcych sig

2.

w Lgborku przy :ul. Juliana Wggrzynowicza13.
Ambulatoryjne Swiadczenia zdrowotne mog4 byd udzielane tak2e w miejscu pobytu
pacJenta.

3.
4.

Swiadczenia zdrowotne z zak,resu ratownictwa medycznego realizowane s4
w siedzibie Zaldadu, miejscu pobytu pacjenta lub w poje1dzie przezstaczonym do
udzielania tych Swiadczeri.
Miejscem stacjonowania zespol6w ratownictwa medycznego sA:
1) Siedziba zalJadu,
2) Wicko 43,
3) Leba, ul. Pocztowa 10.
R".ozdzialT

Przebieg procesu udzielania Swiadczerfl zdrowotnychrzzapewnieniem wlaSciwej
dostgpnoSci i jakoSci tych Swiadczefi w jednostkach lub komdrkach organizacyjnych
ZakJadu
$ 13.

1. Zaldad udziela

Swiadczeri zdrowotnych w pomieszczeniach odpowiadaj4cych
wymogom fachowym i sanitam;'rn okreslonym w odrEbnych przepisach.

2.

Swiadczenia zdrowotne udzielane s4 wyl4cznie przez osoby wykonuj4ce zawod
medyczny oraz spelniaj4ce wymagania zdrowotne okre5lone
odrgbnych
przepisach. Obowi4zek spelnienia okreslonych odrgbnymi przepisami wymagari
zdrowotnych dotyczy r6wnie2 personelu pomocniczego oraz innych pracownik6w
zaldadu uczestnicz4cych w procesie udzielania Swiadczeri zdrowotnych.

w

3. Przy udzielaniu

Swiadczeri zdrowotnych pracownicy zakladu obowipani s4
poslugiwa6 sig najlepszq viedz4 i umiejgtnoSciami stosownie do standard6w
postgpowania i procedur medycznych okreslonych odrgbnymi przepisami.

4.

Zaldad moze powierzai wykonywanie Swiadczeri zdrowotnych na podstawie um6w
prawa cywilnego innym uprawnionym podmiotom,
zastrzeaeriem, Ze
postanowienia tych um6w nie mog4 byi sprzeczne z postanowieniami niniejszego

z

regulaminu, umowami zawartymi

z

platnikiem publicznym

i

powszechnie

obowiqzuj 4cymi przepisami prawa.
$14.

Zal<\ad udziela Swiadczeri zdrowotnych pacjentom bez wzglgdu

na ich

;r.tr

miejsce

zarieszkania, a w zakresie ratownictwa medycznego - pacjentom wymagaj4cym
pomocy, przebywajqcym na terenie miasta Lgborka i tr eby, gmin Cewice,
Linia, Nowa
WieS Lgborska, Potggowo, Wicko i Lgczyce lub na irurym obszarue jeSli zajd4
szczeg6lne ku temu okolicznoSci.
$ 15.

l.

ZaWad prowadzi dokumentacjg medycznq os6b korzystaj4cych ze Swiadczeri
zdrowotnych, zgodn| z zasadami okreslonymi w odrgbnych przepisach.

2.

Swiadczenia zdrowotne

i

monitorowaniu

i

zwiqzane zichudzielaniem uslugi podlegaj4 rejestrowaniu

w systemie

informatycznym, rejestrze uslug medycznych i

statystyce medycznej.

$16. Dokumentem

uprawniaj4cym do bezplatnej opieki zdrowotnej jest dow6d objgcia
ubezpieczeniem zdrowotnym, odpowiadajqcy wymaganiom ustawy z dn.27 sierpnia
2004t. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (tj.
Dz.U. 22008r. w 164, poz. 1027 ze zm.).

$ 17.

1. Zaklad udziela Swiadczeri

zdrowotnych osobom ubezpieczonym oruzinnym osobom
uprawnionym do tych Swiadczefina podstawie odrgbnych przepis6w, nieodplatnie,
za czg$ciowq lub calkowit4 odplatnoSci4.

2.

Swiadczeniami odplatnymi czgsciowo lub calkowicie dla os6b wskazanych w ust. I
s4 wyl4cznie takie Swiadczenia, kt6re okreslono odrgbnymi przepisami. Do ustalania
oplat za te Swiadczenia stosuje sig ceny umowne ustalane przezDyrektora ZakJadu.

3.

w ust,l przysluguje na podstawie zlecenia lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego bezplatny przejazd Srodkami transportu medycznego
w tym lotniczego do najblizszego zaldadu opieki zdrowotnej na zasadach
okreSlonych w ustawie o dwiadczeniach opieki zdrowotnej.
Osobie,

o

kt6rej mowa

$ 18.

1. O przyjgciu do szpitala osoby zglaszqqcej sig lub skierowanej ptzez lekarza albo
uprawnion4 instytucjg orzekalekarz.vqlznaczony do tych czynnoSci, po zapoznaniu
sig ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego
albo opiekuna faktycznego, chyba 2e na mocy odrgbnych przepis6w mozliwe jest
przyj gcie do szpitala bez wyruZenia zgody.

2. Je2eli Iekarz, o kt6rym mowa w
umieszczenia pacjenta

w

ust.

I

stwierdzi potrzebg niezwlocznego

szpitalu, a brak miejsc, zakres Swiadczerl udzielanych
przez szpital lub wzglgdy epidemiczne nie pozwalaj4 na przyjgcie, szpital po
udzieleniu niezbgdnej pomocy zapewniaw rczie potrzeby przewiezienie pacjenta do
innego szpitala, po uprzednim porozumieniu sig z tym szpitalem. o dokonanym
rozpoznaniu stanu zdrowia i o podigtych czynnosciach lekarz dokonuje
odpowiedniego wpisu do dokumentacj i medycznej.

9

4+tt"

s le.

1.

Wypisanie ze szpitala, jeheliprzepisy szczeg6lne nie stanowi1inaczej,nastgpuje:
1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczeniaw szpitalu,

2) naZ4danie osoby przebywajqcej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,
3) gdy osoba przebywaj4ca w szpitalu w spos6b m24cy narusza regulamin

2.

3.

porz4dkowy, a nie zachodzi obawa, 2e odmowa lub zaprzestanie udzielania
Swiadczeri moze spowodowai bezpo6rednie niebezpieczeristwo dla jej Zycia lub
zdrowiaalbo Zycialub zdrowia innych os6b.
Jeheli przedstawiciel ustawov'ry Zqda wypisania ze szpitala osoby, kt6rej stan
zdrowia wymaga leczenia w szpitalu, Dyrektor Zaldadu lub lekarz przez niego
upowaZniony moze odm6wi6 wypisania do czasu wydania w tej sprawie otzeczenia
przez wlaSciwy s4d opiekuriczy, chyba 2e przepisy szczeg6lne stanowi1 inaczej.
Osoba odmawiaj4ca wypisania zawiadamia niezwlocznie sqd opiekuriczy o tym
fakcie z podaniem przyczqodmowy.
Osoba wystgpuj4ca o wypisanie ze szpitala na wlasne Z4danie jest informowana
przez lekarza o moZliwych nastgpstwach zaprzestania Ieczenia w szpitalu. Osoba
taka sklada pisemne oSwiadczenie o wypisaniu ze szpitala na wlasne L1danie.

W

przypadku braku takiego oSwiadczenia lekarz sporz4dza

adnotacjg

w dokumentacji medycznej.
$

20.

Jeheli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera maloletniego lub
osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze szpitala w v{yznaczonym terminie,

szpital zawiadamia o tym niezwlocznie organ gminy wlaSciwej ze wzglEduna miejsce
zamieszkania lub pobytu tej osoby orM organizqe na koszt gminy przewiezienie do
miej sca zarltieszkania.
$

21.

Odwiedziny chorych w szpitalu odbywad sig mogq codziennie
ustalonych w regulaminach oddzial6w.

w

godzinach

s22.

1. O

2.

pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta, zagrulajqcego zyciu lub jego Smierci
zawiadamia niezwlocznie lekarza leczqcego lub lekana dyzurnego pielggniarka
oddzialowa lub pielggniarka odcinkowa.
O pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta przebywaj1cego w szpitalu powoduj4cego
zagtohenie Zycia lub w ruzie jego Smierci zawiadamia niezwlocznie lekarz leez4cy
lub lekarz dyZurny wskazan4 przez chorego osobg lub instytucjg, przedstawiciila

ustawowego albo opiekuna faktycznego.

3.

Zwloki os6b zmarlych w szpitalu nalehy umiescid w chlodni w prosektorium.
Czynno6i tq wykonuje technik sekcyjny, a w razie jego nieobecnoSci pracownicy:
straZnicy tlenowi wspomaganiprzezpersonel oddzialu, na kt6rym nast4pil zgon.

t0

\tl

4' zwloki osoby, h't6ra zmafla w szpitall, mogq by6 poddane sekcji (w szczeg6lnosci

gdy zgon tej osoby nastqpi przid uptywei'li godzin
od przyjgcia do szpitala),
chvba 2e osoba ta za 2rycia-vryraziia-sprzeciw
iub ury"i[-G;Lj prr.ortawiciel
ustawowy, z zastrzeheniem ust. 5.

5'

Postanowienia-ust.4 nie dotycz4 dokonywania sekcji zwlok
w sytuacjach:
1) okreslonych w kodeksie postgpowania karnego,
2) gdy przyczyny zgonu nie mozna ustalii w spis6b jednoznaczny,
3) okreslonych w przepisach o chorobach zakuhnych- i zakazeniach.

6' o zaniechaniu sekcji zwtok sporuqdza
do kt6rej

zalqcza

si9

sig adnotacjg

w dokumentacji medycznej,
lub jej przedstawiciela

oSwiadczenie osoby zmarlej

ustawowego.

7' Zaniecharue lub dokonanie sekcji zwlok zarzqdza Dyrektor Zakladulub

Naczelny
Lekatz na wniosek wlaSciweg o lekarzakieruj4cego oddzialem
lub - w razie potrzeby
- po zasiggnigciu jego opinii. W dokumentacji medycznej
zarnieszczasig adnotacjg o
dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwlok z odpowiednim
uzasadnieniem"

$ 23.

1.

Dokonanie sekcji zwlok nie moze nast4pii wczeSniej niz po
uplywie 12 godzin
od stwierdzenia zgonu.

2'

JeaeLi zachodzipotrzeba pobrania

ZaVJadu mohe zadecydowad

ze nwlokkom6rek, tkanek lub narz4d6w, Dyrekror
o dokonaniu sekcji zwlok przed uplywem 12 godzin
trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu

przy zachowaniu zasad i
i przeszczepianiu kom6rek, tkanek i

naruqd,6w.

3'

W razie zgonu pacjenta w szpitalu zwloki przechowuje sig w
chlodni nie dluzej ni;
72 godziny nieodplatnie. Po tym czasie pobierana jest oplata, w wysokoSci
okreSlonej w rczdziale 12 Regulaminu.

4'

Zwtokipacjenta mog4 byt przechowywane w chlodni dluzej
niz72 godziny, jezeli:
1) nie mog? zostad wczeSniej odebrane przezosoby lub instytucje uprawnione
do
pochowani a zwlok pacj enta,

2)

w

3)

prokurator nie zezwolil na pochowanie zwlok,
przemawiaiq za tym inne niz wymienione w pkt

zwi4zku ze zgonem zostalo wszczEte dochodzenie lub

Sledztwo.

a

! z

i wuzne przyczyrLy, za
zgodq albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej
do pochtwani a zwlok

pacjenta.

5'

Laborant sekcyjny jest zobowiqzarry zwloki osoby zmarlej
w szpitalu umy6, okryi
wyda6 osobie uprawnionej do ich pochowania. Czynrrosci
te wykonywane s4
nieodplatnie.

i

6' Przechowywanie

zwlok os6b, kt6re nie zmarly w szpitalu oraz ich przygotowanie
do
wydania odbywa sig za pobraniem oplaty. oplxa pobierana jest
od os6b
i podmiot6w zlecalqcych przechowanie i ubieranie zwlok.

ftw

l1

Rozdzial S
Organizacjaizad,anit poszczeg6lnych jednostek lub kom6rek organizacyjnych Zakladu
oraz warunki wsp6ldziaNania tych jednostek lub kom6rek dla zapewnienia sprawnego
i efekfywnego funkcjonowania ZakJadu pod wzglgdem diagnostyczno-leczniczym,
pielggnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym
$24"

Dyrektor
Dyrektor kieruje dzialalno$ci4 Zal<la&t i reprezentuj e Zal<\ad na zewn4trz.
2, Dyrektor j e st przelolonym wszystkich pracownik6w.
3" Dyrektor ponosi odpowiedzialnoSd zazaru4dzanieZakladem i gospodarkg finansow4.
4. Dyrektor Zalda&t wykonuj 4c swoj 4 funkcj g zap ewnia w szczeg6lno Sci :
1) koordynacjE dzialania wszystkich kom6rek jednostek szpitala w zakresie
zgodno Sci z zadaniarrri statutowymi,
2) organizacj g kontroli wykonywania zadah pnez poszczeg6lne kom6rki,
3) wsp6ldzialanie innymi zalJadami opieki zdrowotnej w zakresie rcalizacji
zadafi statutowych,
4) r ealizacjE zaduh zleconych przez organ zaloty cielski,
5) udzielanie $wiadczeri zdrowotnych v'rylqcznie przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych
okre6lonych odrgbnymi przepisami,
6)bieh4cynadz6rnadwykonywaniemprzezZahJadzadafi statutowych.
5. Dyrektor Zaldadu wydaje wewngtrzne akty prawne, kt6rych projekty sporz4dzalq
pracownicy wla3ciwych kom6rek oryanizacyjnych.
6. Dyrektor Zakladu wyznacza swoich zastgpc6w.
7. Dyrektor Zaldadu podejmuje decy4e w sprawach pracowniczych, dotycz4cych
w szczeglInoSci:
nawi4zywania i rczwiqzywania sto sunk6w pracy,
2) karunia, nagradzania i wyr62niania pracownik6w,
3) przy maw ania premii i zmiany wynagrodzerl pracowni czy ch,
4) umocowania pracownik6w do rcalizacjiokreSlonych zadah.
8. Dyrektor Zal<Nadu Zawieru umowy cywilno-prawne na rcalizacjq Swiadczeri
zdrowotnych i inne.
9. Dyrektor Zal<ladu sprawuje nadz6r nad wykonywaniem zadafi prz.ez pracownik6w
bezpofrednio podleglych.
10. Dyrektor ZatJadu dokonuje oceny jakoSci dzialafi os6b zatrudnionych na
stanowiskach kierowniczy ch.
ll.Dyrektor Zal<Nadu wydaje zaleceria dotycz4ce jakoSci dzialah os6b z kt6rymi
pozostaje w stosunkach cywilnoprawnych, co nie vryl4cza charakteru zawartych
um6w.
12. Dyrektor ZakJadu ostatecznie rozpatruje skargi, wnioski
zaaalenia pracownik6w
i pacjent6w.
13. Dyrektor ZahJadu wydaje izatwierdza regulaminy obowi4zuj4cew Zakladzie.
1 4. Do wyl4cznej aprobaty Dyrektora Zald.adu nalehq sprawy :
zwiqzane z wykonywaniem funkcji kierownika jednostki organizacyjnej,
2) kierownictwa i nadzoru nad dzialalnoSci4 os6b bezpodrednio podleglych,
3
wsp6ldzial ania z Rad4 Spoleczn4, Rad4 Pracownik 6w i zwiqzkami zawodowymi,
4) wsp6ldzialanie z organem zal.o|ycielskim i zakladami opieki zdrowotnej,
5) wydawanie akt6w prawnych wewngtrznych,
6) ustalenie regulaminu organizacyjnego Zakladu,

1.

i

z

i

l)

i

l)

)

q[

t2

7) zalupy sprzgtu i

.analatury medycznej z zachowaniem postano'wieri ustawy
i innych odrgbnych przepis6w pru*u.
l5' Dyrektor zald'advw uzasadnionych przypadkactr *oi. upowaznii
ZastgptcEDyrektora
do Spraw Finansowych, Naczelnego- Lekarza lub inn4
wzrnczonq osobg do
czynnoSci w sprawach wymienionych w ust. 14 naczas r*o;.3
nieobecnoSci.
o dzialalnoscileczniczej

$2s.
Zastgpca Dyrektora do Spraw Finansowych

L

Zastgpca Dyrektora do Spraw Finansowych kieruje i nadzoruje bezpogrednio
dzialalno{;efi nansow4iinwestycyjnqZal<ladu.
2' Do zadafZastgpcy Dyrektora do Spraw Finansowych nalezy w szczeg6lnoSci:
l) opracowywanie rocznego planu finansowego oraz btrezqcyiad,z6r nad jego
rcalizacj q i pr zestrze gani em,
2) opragowyvvanie rocznego sprawozd ania zwykonania planu finansowego,
3) nadz6r merytoryczly finansowy nad przygotowaniem i przeprowadzaniem
i
postgpowaf o udzielanie zam6wieri publicznvch.
4) nadz6r nad dziatalnoSci4 promocyj n a Zu}/ruau
5) koordynowanie prac nad planem inwestycyjnym araz nadzhr
nad jego
realizacjq,
6) nadz6r n?d utrzymywaniem zaopatrzenia i infrastruktury technicznej
w nalezytej sprawnoSci,
7) nadz6r merytoryczny nad statystyk4 medyczn4 i rejestrem uslug medycznych,
8) wykonywanie innych zadafizreconych pizezdyt.ktotu za&ad;"
- Zastgpca
3'
Dyrektora do Spraw Finansowyci odpowiedzialny jest zer caloksztalt
dzi alalno $c i fi nans owej i inwestycyj nej Zal<tadu.
4. ZastEpca Dyrektora do Spraw Finansowych odpowiada zaprawidlowe urykonywanie
zadafi i p o dle g a b ezpo Sredni o Dyrekto r owi Zakladu.
$26.

Naczelny Lekaru
Naczelny Lekarzkieruje i nadzoruje bezpo6rednio dzialalnoSd medyczne,;Zal4adu.
2. D o zadair Naczelne g o Lekarza nalehy w- szcze g6lno Sc i :

1

l)

2)
3)

4)
5)

tworzenie warunk6w nale2.fiej realizacji zadah Za*adu, nrtiqzanych

z dostgpnosciq i poziomem udzielanych swiadczeri zdrowotnych,
zapewnienie jakoSci
dostgpnoSci Swiadczeri zdrowotnycir

i

na

poziomie

odpowiadaj4cym wsp6lczesnej wiedzy medycznej z uwzglginieniem
po dpi s anych um6w a tak2e moZliwo ci oryanizacy jnych
i fi nans owy ih' zal4adu,
S

zapewnienie zgodno(ci zakresu i rodzaju udzielanych Swiadczeri zrdrowotnych
zakresem rodzajem Swiadczenia uslug pizewidzianych .w Statu;ie,
z przyiEtymi standardami i procedurami medyc znymi oruz rczwijanire medycznej
dzialalnoSci komercyj nej,
kontrola rcalizacji przez medyczne kom6rki organizacyjne Zakladu um6w
o udzielanie Swiadczeriopieki zdrowotnej, w tym w szczeg6lnoSci zawartych
z platnikiem publicznyn powszechnego ubezpi eczeniazdrodotnego,
nadzor nu9 prawidlow4 rcalizacjl przychod6w
ponoszoiyoh koszt6w
dzialalnoSci przez podlegle kom6rki oryanizacyjne. Wsp6ltworzenie polityki

z

i

i

t3

finansowej poprzez opracowywanie wyceny procedur

medycznych
wykonywany ch w ZalrJadzie,
6) wprowadzanie nowych technologii medycznych w oddzial.ach szpitalnych oraz
analizowanie realizowanych procedur medycznych pod wzglgdem ich
efektywnoSci medycznej i ekonom icznel,
7) nadz6r nad zachowaniem co najmniej minimalnych norm wyposazenia w sprzgt,
aparaturg Srodki medyczne oraz zachowanie tych standard6w stosownie do
obowi4zuj 4cych przepis6w,
8) nadz6r nad prawidlowoSci4 gospodarowania sprzgtem i aparatur1medyczn4,
9) koordynacj a i nadzor nad prac4 podleglych oddzial6w, pododdzial6w, zaklad6w
dzial6w dzialalnofici podstawowej onz wsp6lpraca z kierownikami innych
dzial6w ZakJadu,
1 0) nadz6r nad wykonywaniem zadah z zah,resu epidemiolo gii,
11) planowanie optymalizacja zatrudnienia oruz :udzial w procesie rekrutacji
personelu medycznego,
12) organizowanie i inicjowanie wsp6lpracy z innymi podmiotami udzielaj4cymi
Swiadczenia zdrowotne i uslugi medyczne,
13) rozpatrywanie wniosk6w, skarg i uwag pacjent6w,
14) wsp6lpraca zsamorz1dami lekarskim i pielggniarskim,
15) tworzenie warunk6w organizacyjnych
technicznych przechowywania
dokumentacji medycznej zapewniaj4cych je.j poufno 36, zabezpieczajqcych przed
dostgpem os6b nieupowaZnionych, zniszczeniem lub zagubieniem oraz
umoZliwiaj4cych jej wykorzystanie bez zbgdnej zwloki zgodnie z przepisarri
prawnymr,
16) wykonywanie innych zadahzleconych przezDyrektora Zal<tadu.
3. Naczelny Lekan odpowiedzialny jest za caloksztalt dzialalnoSci medycznej
Zakladu, a w szczeg6lnoSci za nadz6r nad poziomem udzielanych w ZakJadzie
Swiadczeri zdrowotnych, ich organizacjg, nale|fie wykonanie, sprawne i skuteczne
dzitrtanie.
4. Naozelny Lekan odpowiada za prawidlowe wykonywanie zaduh podlega
bezpoSrednio Dyrektorowi Zakladu.
5. W trakcie dyzuru medycznego Dyrektora lub Naczelnego Lekaruazastgpuje Starszy
Lek:arz Dyzuru.

i

i

i

i

i
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Naczelna Pielggniarka

1. Naczelna Pielggniarka kieruje i nadzoruje bezpoSrednio

2.

dzialalnoS6 Zakladu
w zakresie wszelkich spraw zwiqzanychz organizowaniem i koordynowaniem pracy
piel.ggniarek i poloznych, ratownik6w medycznych, sanitariuszy oraz pracownik6w
pozostalej dzialalnoSci zgodnie z podleglo3ci4 sluzbowqatakae podejmuje decyzje
w sprawach wchodz4cych w zakres dzialaniapodleglego jej pionu.
D o zadafi Naczelnej Pielggniarki nale|y w szczeg6lnodci :
1) organizacia i nadzorowanie Swiadczenia calodobowej, kompleksowej opieki
pielggniarskiej i poloZ niczej w ZakJadzie,
2',1 udzial, w planowaniu i nadz6r nad podnoszeniem kwalifikacji personelu
pielggniarskiego i polo2niczego oraz organizacja systemu szkoleri
wewnqtrzzakladowych,
3) nadz6r nad kosztami finansowymi dzialalno6ci medycznej w zakresie
racj onalnoSci ich ponoszenia,

t4

4) wsp6lptasa z pielggniarkami/poloznymi,

oddzialowymi /koord,ynuj4cymi w
zakresie spraw dotyczqcy ch: ksztaltowania odpowiedniego pozionnu
opieti,
5) wsp6tpraaa z kierownikami kom6rek organizacyjnyci latgadu, likarzami
kierujqcymi oddzialami, przedstawicielami --samorz4du pielggniarek
poloZnych
zakresie sprawnego funkcjonowania Zakladu oraz
prawidlowego przebiegu hospital izacji pacj ent6w,
6) planowanie etat6w pielggniarskich i polohniczych, zgodnie z obowi4zuj4cymi
normami,
7) w druhanie standard 6w oruz procedur pielggniarskich i polo1niczy cth,
8) wdraZanie dokumentacji. pielggniarskiej polozniciej oruz nadz6r nad jej
prawidlowym prowadzeniem,
9) podnoszenie jakoSci Swiadczonych uslug pielggniarskich i poloZniczych,
10) kontrola pracy w zakresie zadai sanitarno-epidimiologicznych,
I 1) kontrola pracy podleglego personelu,
12) wykonywanie innych zadahzleconych ptzezDyrektora zakladu.

i

w

i

3.

4.

Naczelna Pielggniarka ponosi odpowiedziilno56 za prawidlowe funkcjonowanie
caloksztaltu spraw organizacyjnych zwi4zanych z podleglym personelem
medycznym i niemedyc znym.
Naczelna Pielggniarka odpowiada za prawidlowe wykonywanie zadafi i podlega
bezpoSrednio Dyrektorowi Zakladu.

$28"

Gl6wny Ksiggowy
Gt6wny Kgiggowy nadzoruje bezpoSrednio dzialalnoill ZaVJadu w zakresie spraw
ksiggowych finansowych oraz podejmuje decyzje w sprawach wchodzqcych
w zakres dzialaniapodleglego mu pionu.
2. Do zadanGl6wnego Ksiggowego nalezy w szczeg6lnoSci:
1) kontrolg nadz6r nad caloksztaltem pric zwiqzanych prowadzeniem
prawidlowej gospodarki finansowej zgodnie z obowiqzujqcymi zetsadarri oraz
zgodnie z planem budzetu,
2) planowanie, wykorzystanie ewidencja Srodk6w finansowych zwiqzanych
z funkcj onowaniem Zald.adu,
planowanie
3)
Srodk6w finansowych zvnqzanych z dlugoletnim funkcjonowaniem
Zal<ladu,
4) analizq finans6w w ujgciu dlugoterminowej strategii zaru}dzania,
5) planowanie i dokonywanie analizw zakresie gospodarki inansowej Zal<ladu,
6) obieg i kontrolg dokument6w finansowych,
7) nadz6r nad zagadnieniami placowymi,
8) kontrolg nadz6r nad inwentaryzacjq Srodk6w trwalych wyposazenia orcz
zapas6w magazynowych,
9) nadz6r nad rachunkiem koszt6w,
10) dokonywanie kontroli zgodnoSci operacji gospodarczych
finansowych
z planem finansowym,
11) dokonywanie kontroli kompletnoSci
rzetelnoSci dokument6w dotycz4cych
operacji gospodarczych i finansowych,
12)opracowywanie plan6w finansowych ZalJadu sponqdzanie plan6w budzet6w
dla poszczeg6lnych kom6rek wraz z ich weryfikacJ4,
13) sprawowanie biez4cego nadzoru i kontroli nad racjonaln4 gospodark4
kosztami
oraz dyscyplin4 finansow4,

l.

i

i

z

i

i

i

i

i
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z

14) prowadzenie

3.

4.

gospodarki finansowej Zaldadu zgodnie
obowi4zuj4cymi
przepisami prawa oraz tworzenie i aktualizacja instrukcji ksiggowych,
l5)okreSlanie zasad, wedlug kt6rych pozostale kom6rki organizacyjne powinny
zapewni6 prawidlowq rcalizacjg gospodarki finansowej, kalkulacji koszt6w
i sprawozdawczoSci finansowej,
16) wykonywanie innych zadaizleconych przez Dyrektora orazZastEpcg Dyrektora
do Spraw Finansowych.
Gt6wny Ksiggowy ponosi odpowiedzialnoSd za prawidlowe funkcjonowanie
rachunkowo6ci j ednostki.
Gl6wny Ksiggowy odpowiada za prawidlowe wykonywanie zadait podlega
bezpo$rednio Zastgpcy Dyrektora do Spraw Finansowych.

i

$ 2e.

Dziat Epidemiologii

W sklad D:zialu Epidemiologii

wchodz4: Pielggniarka Epidemiologiczna, Lekan oraz
mikrobiolog.
1. Do zadanPielggniarki Epidemiologicznej w szczeg6lnoSci naleZy:
a) nadz6r nad prawidlowo$ci4 proces6w sterylizacji,
b) opracowanie wdrazanie program6w dotycz4cych profilaktyki oraz zwalczania
zakaheh szpitalnych,
c) opracowanie
wdraZanie standard6w postgpowania higienicznego,
aseptllcznego i antyseptycznego zgodnego z wymogami sanitamymi,
d) nadz6,r
wdrozonymi dzialaniami profilaktycznymi zakuzeit
szpitalnych,
e) nadzorowanie prawidlowego zglaszania wszystkich zakazeft szpitalnych,
prowerdzonego rejestru oraz analiza danych.
f; monitorowanie przestrzegania instrukcji postgpowania maj4cego na celu
zmnie,jszenia ryzyka powstawania zakaheh szpitalnych,
g) uczesttniczenie w pracach okre6laj4cych zakres remont6w, inwestycji zakup6w
maj4cych wplyw na stan sanitarno-higieniczny zaldadu,
h) organizowanie szkolenia personelu medycznego
zakresie problematyki
zaka2"ei szpitalnych,
i) nadzo,rowanie wlaSciwego sposobu pobierania, przechowywania transportu
materialu do badan diagnostyc znych,
j) wsp6lpraca z przewodniczqcym zespolu zakahef szpitalnych orcz realizaqa zadafr
zespolu zakuircfi szpitalnych,
k) r,vykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora, Naczelnego Lekana orcz
Naczerln4 Pielggniarkg,

i

i

nad

i

w

i

l)

PieJlggniarka Epidemiologiczna ponosi odpowiedzialnoSd
funkci onowan ie ZahJadu w zakre s i e ep idemi o lo gii.

2)

Pielggniarka Epidemiologiczna odpowiada

za

prawidlowe

za prawidlowe wykonywanie

i podlega bezpoSrednio Naczelnej Pielggniarce.
2. D o zadaf llekarza w szczeg6lnoSci naleZy:
a) opracowanie plan6w i kierunk6w systemu zapobiegania i zwalczania zaka1eft
szpitalnych obejmuj 4cego aktualne regulacj e prawne
b) opracowanie i aktualizacja standard6w farmakoprofilaktyki i farmakoterapii
zakaheh chor6b zakalnychw szpitalu,

i

t6

n*r

zadair

c) prowadzenie akt;rwnego nadzoru epidemiologicznego popruez
analizE
wystgpowania pato gen6w i kontrolg stosowania
antybiotyk6w,
d) edukacja personelu oraz opracowywanie wytycznyci postgpowania

r)
2)
3

.

terapeutygzlegg istotnych w profi laktyce zakuaeri szpitalnych,
e) inicjowanie badari zobszaruanalityki-lekarskiej i milrobiologii
niezbgdnych w
postgpowaniu monitoruj4cym zakaheniaszpitalne,
f) uczestniczenie w pracach okreSlaj4cych zakres remont6w, inwestycji i z:akup6w
maj4cych Wplyw na stan sanitarno-higieniczny zatJadu,
g) wykonywanie innych zadanzleconych przezbyrektora
i Naczelneg o L,ekarza.
Lekaru ponosi odpowiedzialnoS6 zaprawtdlowe funkcjonowanie
Zjiaduw zakresie
epidemiologii.
Lekarz odpowiada zaprawidl,owe wykonywanie zadahi podlega
bezpoSre,dnio
Naczelnemu Lekarzowi.

Do zadaft mikrobiolo ga w szczeg6lnoSci nalehy :
a) analiza danych dotycz4cych wynik6w posiew6w oraz okresowe raportowernie sytuacji
epidemiologicznej Zespolowi ds. zakuzert zakLadowych, Komitetowi
Terapeutycznemu i Dyrekcji,
b) opracowywanie i wdlrazanie procedur i instrukcji wla6ciwych dla profilaktyki zaka4eir
zakladowych,
nadzorowanig w_lalciwego sposobu pobierania, przechowywania
i transprortu
materialu do badan diagnostycznych,
d) szkolenia perso-neln medycznego w zakresie problem atyki zakaze6 szpitalnych
w zakresie zasadprofilaktyki i metod kontroli zakakefizakiadowy
ch orazinterpretacji
wynik6w badari mikrrobiologicznych,
e) zglaszanie przewodn i czqcemv Zespolu ds. Zaku4eh Zakladowych sytuacj i
niepokoj4cych z punktu widzenia epidemiologicznego,
D wsp6lpraca z Komitetem Terapeutycznymw iakresi! Lsztaltowania polityki
antybiotykowej szpitala,
g) pr?94 w Zespole ds. )Zakazef- Zaktadowych i staly kontakt z pielggniarkami
epidemiolo gicznymi,
h) konsultacje w zakresie interpretacji wynik6w badan mikrobiologicznych, terapii
empirycznej opartej o dane epidemiolo giczne lub o dane wlaSciiychi*rry**,
inspektoratu sanitarnego w zakresie raknz"itwewn4trzszpitalnych,
wykonywanie innyctr zadafizleconych przezDyrekiora, Nurr.in.g
o Lekw2a.
Mikrobiolog odpowiada zaprawidlowe wykonywanie zadafri podlegi bezpo5rednio
Naczelnemu Lekarzowi.

c)

^

i)

$ 30. (uchylony)

$31. Szpitalny OddzialRatunkowy
1' Szpitalny Oddzial JRatunkowy udziela

2'

Swiadczeri zdrowotnych polegaj4cych na
wstgpnej diagnostyce i podjgciu leczenia w zakresie niezuianym
Oo stauitizac.ii
funkcji zyciowych os6b znajduj4cych sig w stanie naglego 'tugriz"ni,r zycia
lub
zdrowia, aw szczeg6lnosci, w rczie wl.padku, **ul ,lqzy i porodu,
zatrucia,
zar6wno u doroslych jak i dzieci.
Szpitalny odd.zial Ratunkowy realizuje Swiadczenia zdrowotne
w hybie zagrozenia
Zycia i zdrowia na rzecz os6b kierowanych do SoR, przywiezionyi|
prr" zespoly
ratownictwa medyczne g o i zglaszai4cych si g samodzielnie. -

T7

,h/Y/11

3. Przyjgcie pacjenta oparte jest na segregacji medycznej pacjent6w (TRIAGE) wedlug
5 - stopniowej skali pilnoSci rozpoczEcia czynrrolci przez lekarza. Kaady z
oczelcuj4cych pacjent6w zostajepoddany badaniu podstawowych parametr6w
zyciowych i na podstawie uzyskanych wynik6w zostEe mu przypisany odpowiedni
kolor okreSlajqcy pilnoSd udzielenia pomocy.
1) kolor czerwony - pomoc natychmiastowa, pacjent przyjmowany jest poza
kolejnoSci4 - postgpowanie obejmuje w pierwszej kolejno6ci czynnoSci

4.

5.

ratuj4ce Zycie.
2) kolor pomuuhczowy - pomoc bardzo pilna, czas oczekiwania do 10 minut
3) kolor 26hy -pomoc pilna, czas oczekiwania do I godziny
4) kolor zielony - pomoc odroczona, czas oczekiwania do 2 godzin.
5) kolor niebieski - wyczekuj qcy, czas oczekiwania do 4 godzin
Pacjernci kategorii niebieskiej i zielonej informowani sqprzezosobg przeprowadzajqca
TRIIIGE (pielggniarkg systemu, ratownika medycznego) o mozliwoSci uzyskania

pomocy medycznej w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej lub nocnej i
Swi4tecznej opieki nad chorym (NOCH). Decyzjaw sprawie dalszego trybu leczenia
nalei:y do pacjenta, chyba ze zostanie on przekierowany do jednostek podstawowej
opieki zdrowotnej lub NOCH bezpo3rednio przezlekaua.
Po zakoriczeniu procesu diagnostyczno - Ieczniczego pacjent wraz z zaleceniami
doty<>zqcymi dalszego leczenia zostaje wypisany do domu, skierowany do
wlaSr:iwego oddzialu szpitalnego lub plac6wki medycznej.

6. Decyzje, o kt6rej

mowa w pkt 5 powyzej, lekarz dy2urny SoR podejmuje
riezwNocznie po zakofczeniu procesu diagnostyczno-Ieczniczego, przy czymN1czny
czas pobytu pacjenta na SOR nie powinien przekroczy| 36 godzin od momentu
rejesrtracji.
7
Przyjgcie na oddziaN docelowy bezpoSrednio z SOR odbywa sig niezwlo cznie, chyba
2e islniej4 obiektywne przyczyny uzasadniaj4ce oczekiwanie na przyjgcie, na oddzial
doceJlowy przy zachowaniu czasv, o kt6rym mowa w ust. 6 powy2ej.
8. Szpit,alny Oddzial Ratunkowy razie koniecznoSci leczenia specjalistyczrlego
w celu zachowania ci4gloSci procesu leczeniao organizuje transport do innych
po dmi ot6w le czniczy ch i dokonuj e zab ezpie czeni a me dyczne go p acj ent6w.
9. W oelu realizacji zadah Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lekarze oddzialu
wspdrlpracuj4 m.in. z zespolami ratownictwa medycznego oraz zlekarzami oddzial6w
szpitalnych.
10. SOR sklada sig z nastgpuj4cych obszar6w:
segregacji medycznej, rejestracji i przyjEt:
2) resuscytacyjno - zabiegowego:
3) wstgpnej intensywnej terapii:
4) terapii natychmiastowej,
5) obserwacji,
6) konsultacyjnego,
7) zaplecza administracyjno-gospodarczego.
organizacjE pracy
nadz6r odpowiedzialny jest lekaru kieruj4cy SOR we
wsp6,lpracy z pielggniark4 oddzialow4.

.

w

l)

lI.Za
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$32.
Oddziaft Anestezjologii

1.

i Intensywnej Terapii
Do zadahOddzialu nalefi w szczeg6InoSci:
1) Swiadczenie uslug anestezjologicznych na salach operacyjnych do zabieg6w
operacyjnych oraz uslug anestezjologicznych w pozostalych punkiach

l8

znieczulenia do drobnych zabieg6w diagnostycznych i leczniczy ch,
2) zabezpieczanie Swiadczeri intensywnej terapii dla pacjent6w calego ZaI1adu
w sytuacjach naglego zagrozenia |ycia lub naglego pogorczrnia stanu zdrowia
powoduj Ec ego zagrohenie zycia,
3) rcalizacia Swiadczef resuscytacyjno-reanimacyjnych dla pozostalych oddzial6w
i kom6rek or ganizacyjnych szpitala.
2. Oddziat dzialaw oparciu o 6l6zkowy OddzialAnestezjologii i Intensywnej Terapii.
3. w sktad oddzialu Anestezjologii Intensywnej rerapii wchodz4:
dwie sale jednol6zkowe,
1) jedna sala czteroN6zkowa,
2) pomieszczenia socjalne dla personelu,
3 ) pomies zczenia administracyj ne i gospodarcze.
"
4. Swiadczeniazzal<resu
anestezjologii s4 realizowane w oparciu o:
3 stanowiska znieczulenia na 3 salach bloku operacyjne go oraz czwarte
stanowisko znieczulenia na sali porodowej,
2) ponadto s4 wydzielone stanowiska znieczulenia w sali zabiegowej Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowego,
gabinecie zabiegowyrn
Oddziale
Ginekologiczno'Polohniczymo
Pracowni Endoskopowej, pracowni
Tomografii Komputerowej.
5. Za organizacjg pracy nadz6r odpowiedzialny jest lekaru kieruj4cy Oddzialem
Anestezjologii i Intensywnej Terapii we wsp6lpracy zpielggniarkqoddzialow4.

i

l)

w

w

na

i
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Oddziat Chor6b Wewngtrznych
Zak'res Swiadczeri medycznych w Oddziale obejmuje diagnostykg, leczenie w
zakresie chor6b wewngtrzny ch oraz edukacj g pacj enta.
2. Oddziat liczy 24 l62ka. Ponadto Oddzial dysponuje wsp6lnie Oddzialem
Kariologic znym i Rehabilitacji Kardiologicznej pomieszszeniami:
socjalnymi dla personelu,
sal4rehabilitacyjn4,
pokojem badari,
gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,
pomieszczeniami administracyjnymi i gospodarczymi"

l.

z

1)
2)
3)
4)
5)

i nadzor odpowiedzialny jest lekaru kieruj4cy Oddzialem
chor6b wewngtrznysh we wsp6lpracy z pielggniark4 oddzialow4.

3. Za otganizacjg

pracy

$33a.

ddziat Kardio I o gi czny i Rehabi I itacj i Kardio lo g icznej
Zak'res dwiadczeri medycznych w Oddziale obejmuje diagnostykg, leczenie orcz
rehabilitacj g kardiolo g icznq wy az z edukacj 4 pacj enta.
2. Oddzial sklada sig z2 odcink6w:
1) kardiologicznego liczqcego 14 l62ek w tym Sali Intensl.vrrnego Nadzoru
Kardiologicznego - 5 L6zek,
2) rehabilitacji kardiologicznej 15 l62ek.
Ponadto Oddzial dysponuje pomieszczeniami pracowni diagnostyki kardiologicznej
oraz wsp6lnie z Oddzialem Chor6b Wewngtrznych:
1) pomieszczeniami socjalnymi dla personelu,
sal4 rehabilitacyjn4,
3) pokojem badari,
O

l.

2)

t9

4)
5)

gab

inetem di agno styc zno -zabie gowym,
pomieszczeniami administracyjnymi i gospodarc zymi.

J.

Za

Kardiologicznym

i

i

nadz6r odpowiedzialny jest Iekarz kieruj4cy Oddzialem
Rehabilitacji Kardiologicznej we wsp6lpracy z pielggniark4

organizacjg pracy

oddzialow4.

Za koordynacjg Oddzial6w wyszczeg6lnionych w $ 33, g 33a i $ 33b, w tym za
zapewnienie ci4gloSci leczenia w ramach dyZuru lekarskiego, odpowiada
wyznaczony lekarz kieruj4cy Oddzialem Kardiologicznym i Rehabilitacji
Kardiologicznej.

4.

$33b.
Oddzial Geriatryczny
Za?'res Swiadczeri medycznych w Oddziale obejmuje diagnostykg, leczenie w
zakresie geriatrii, rehabilitacj Q oraz edukacj g pacj enta.
2. Oddziat liczy 24 \62ka w tym 2, kt6re w razie wyst4pienia naglej potrzeby mog4
pelnid rolg l62ek przystosowanych do potrzeb intensywnej opieki medycznej.
Oddziat ponadto dysponuje min.:
sal4 rehabilitacyjn4,

i.

l)

2) pokojembadafi,
3) gabinetem diagnostyc zno -zabiegowym,
4) pomieszczeniami socjalnymi dla personelu,
5) pomies zczeniami administracyjnymi i gospodarc zymi.
3" Za organizacjg pracy

i

nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy Oddzialem
Geriatrycznym we wsp6lpracy z pielggniark q oddziaNow1.

$34.
O

ddzial Gineko

1. Do

2.

Io

gi czno -P olo 2 niczy

zadaft oddzialu naIeLy

w szczeg6lnoSci

calodobowe udzielanie Swiadczeri

w zakresie opieki i leczenia pacjentek w ciq|y, w trakcie porodu, i po porodzie
na poziomie II stopnia referencyjnoSci oraz kobiet ze schorzeniami narz4du rodnego"
Zesp6l Oddzialu jest utrzymany w stanie stalej gotowoSci do przyjgcia pacjentki,

i
wiedz1 i
leczenia

wykonania wszystkich niezbgdnych zabieg6w, zgodnie z posiadan4
do3wiadczeniem zawodowym) ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem praw

pacjenta.

3.

sigz4l l6zekwtym
odcinek polohniczy,

Oddziat sldada

1)

8 intensywnej

opiekimedycmej i dzieli sig na:

2) odcinek patologii ciqzy,
3) odcinek ginekologii,
4) salg porodow1zsalqoperacyjn4 do cigi cesarskicho
5) gabinet diagnostycmo-zabiegowy,
6) pomieszczenia socjalne dla personelu,
7) pomies zczenia administracyj ne i gospodarcze.
4. Za organizacjg pracy

i

nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy Oddzialem
Ginekologi czno-P olohniczymwe wsp6lp l,cy zpolozn4 oddzialow4.
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$3s.

oddzial chirurgiczll pgolnr_,_chirurgii onkologicznej i Rehabilitacyjny,
1' Do zadafi oddzialu_ Chirurgioznogo ogotnego, Chirrurgii onkologicznej
i
Rehabilitacyjnego nalezy w szczeg6lnosci iaiodobowe
swiadczenie uslug
diagrrostyczno-terape vtycznych,konsuliacyjnych i rehabilitacyjnych.
- o"ddzial
2'
dysponuje 26l62karrti, przy gzym na potrzeby crrirurgii"ogotne.l przeznaaza
sig Srednio 16 l6zek, w tym j tttil<a'.intensywnej opieki ,i.air*: ipelniaj4ce
sali pooperacyjnej, na potrzeby chirurgii onkologicziri pizenacza siE
l4tjE
Srednio 5l62ekw tym 2t6ikaintensywnej opieki medyczne.j spelniajice
tunkcjg sali
pooperacyjnej oraz na potrzeby rehabilitacj i przeznacza
jlOzet<.
sig
Sieinio
- Pozostale pomieszczenia Oddzialu
3.
to:

1) dwa gabinety diagnostyczno-zabiegowe,
2) pomieszczeniasocjalne dla personJlu,
3) pomies zczenia administracyjne i gospodarcze.

4'-Vl organizacig pracy i

nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy Oddzialem
chirurgicznym og6lnym, Chirurgii onkologicznii i Rehabilitacyjnym
we wsp6lpracy
z piel ggniark q o ddzialow4.

$36.

Oddzial Pediatryczny

l' Do zadan Oddzialu Pediatrycznego nalezy calodobowe udzielanie Swiadczeri
_ zdrowotnych i konsultacj i z zab,resupediatrii.
2. Do oddziatu Pediatryc1lego przyjmowane s4 dzieci od 0 - 1g roku zycia.
3. oddziat Pediatryczny liczy22l62ek w tym ) tozua intensywnej opieki medycznej
i jest podzielony na 3 odcinki:
l) odcinek niemowlgcy,
2) odcinek dziecistarszych,
3) odcinek obserwacyjny.
-

4.

W sklad pomieszcz eft O ddzialu pediatryc znego wchodzq:
1) sale dla dziec|

2) sale wsp6lne matka - dziecko,
3) pokoje socjalne dla matek,
4) pok6j badan dzieci,
5) pomieszczenia socjalne dla personelu,
6)
pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.
_
5'-Z?. organizacjg pracy i nadz6r odpowiioiialny jest lekarz kieruj4cy oddzialem
Pediatrycznym we wsp6lpracy z pielggniark q oddiiatow4,

s37.

oddzial Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Rehabilitacji i Rehabilitacji
Narz4du
1' Do zadafi Oddzialu naleby w szczeg6lnoSci calodobowe SwiaOcrenieRuchu.
uslug
diagnostycznych, terapeutycznych, reha6ilitacyjnych i konsultacv:ny.ft,
zakresu
ortopedii i traumatologii naruqduruchu orczrciabilitacji.
_
2' gddzi€l dysponuje 34 tlzkamtwtym 4t6ikamt
opieki medyczrej spehriaj4cych
flurkcje sali pooperacyjneJ, przy cz,q
potzeby
.frit*gil rrraro*olortopeayczrej
lta
p,rya sig Srednio 19 t62nk, na potzeby
rehabilitacji i retraUititac3i natz4duruchu 15
l62qk

3.

PozostalepomieszczeniaOddzialuto
I

)

2)

(kry

:

dwa gabinety diagnostyczno-zabiegowe,
sala rehabilitacyjna- kinezyterapii,

2I

3)
4)

pomieszczenia socjalne dlapersonelu,
pomieszczeda adminisbacyjne i gospodarcze.

4. Za organizacjqi pracy

i

nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy Oddzialem
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Rehabilitacji i Rehabilitacji Narz4du Ruchu we
wsp6lpracy z pielggniark4 oddzialow4.

$37a.
Centrum Zdr owia Psychicznego
1.
celu zapewnienia kompleksowej-koordynowanej opieki nad pacjentami ze
schorzeniami psychicznymi utworzono Centrum Zdrowia Psychicznego skladaj4ce sig
ze wzajemnie powi4zanych kom6rek organizacyjnych, o kt6rych mowa w $8 ust.2
pkt.l) lit. k) i lit.l) oraz $8 ust.3 pkt.2) lit. od l) do n), l1cz1cych leczenie szpitalne:
calodobowe, dzienne i rehabilitacyjne oraz ambulatoryjne i Srodowiskowe.
2. Za caloSi specjalistycznego leczenia w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego
odpowiada Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego podlegaj4cy Naczelnemu
Lekarzowi. Kierownik Centrum koordynuje pracg kom6rek wchodz4cych w sklad
Centrum Zdr owia P sychiczne go.

W

$38

Oddziat Psychiatryczny, Psychogeriatryczny, Leczenia Alkoholowych Zespol6w
Abstynencyj nych (D etoksykacj i).

zadah Oddzialu nale?y w szczeg6lno6ci calodobowe udzielanie Swiadczeri
zdrowotnych polegaj4cych na diagnostyce i leczeniu zaburzeh psychicznych w tym
takhe
charrakterze psychogeriatrycznym, leczeniu alkoholowych zespol6w
abstynenoyjnyoh oraz terapii pacjent6w zrazpoznaniern uzaleznienia od substancji
psychoaktywnych.
2. OddziaN sklada z44N6zek,w tym z:
1) Oddziatu Psychiatrycznego - 32 l6hek,
2) Oddziatu Psychogeriatrycznego - 6l6zek,
3) Oddzialu Leczenia Alkoholowych Zespol6w Abstynencyjnych (Detoksykacji)

1. Do

o

-

6N62ek.
Pozostale pomieszczenia Oddzialu to:
a) sala terapii zajgciowejlsala psychoterapii grupowej,

b) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
c) pomieszczetia socjalne dla personelu,
d) pomiesz czenia admini stracyj ne i go spodarcze.

3. Za organizacjg pracy
o profi lu psychiatryc

i

7-rry m

nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy oddzialami
we wsp6lp r acy z piel g gniark4

o

ddzialow4.

$ 38a.
O ddziat D ziewry F sychiatryczny

1. Do zadafi Oddzialu Dziennego Psychiafrycznego nale|y w szczeg6lnoSci udzielanie
Swiadczeri zdrowotnych polegaj4cych na: diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji
pacjent6w
zaburzeniawti funkcji poznawczych, zaburzeniami lgkowymi,
depresyjnymi i psychotycznymi.
2. Oddzial sklada sig z 16 miejsc pobytu dziennego.
Pozostale pomieszczenia Oddzialu to :
a) gabinet diagnostyczno - zabiegowy,
b) sala terapii zqgciowejl sala psychoterapii grupowej,
c) sala pobyu dziennego,
d) pomiesz czenia socj alne,

z
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I

e) pomiesz czenia administracyjne i gospodarcze.
organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest lekarz
kieruj4cy Oddzialem
Dziennym psychiatrycznym we wsp6tp rccy zpieiggniarka
oo,i"iuio*q.

3' za
$39,

Oddziat Neonatolog iczny

1' Do

2'

zadah Oddzialu Neonatologicznego nalehy w szczeg6lnoSci calodobowe
udzielanie Swiadczeri w zakresie opieki nad noworodkami oraz
diagnozowanie
i leczenie noworodk6w i wczesniak6w na poziomie II stopnia referencyjnloSci.
oddziat N"eorytgfos]cznogo sklada siE z2b loaek,w tym-2t6zekintensywnej
opieki
medycznej, 15 l62ek dla noworodk6w i 3 inkubator6w w sklad oddziatu
wcnfOza
nastgpuj4ce odcinki:
1) odcinek rooming in,
2) odcinek obserwacyjny,
3) odcinek izolacyjny,
4) gabinet diagnostyc zno-zabiegowy,

5)
6)

pomieszczenia socjalne dla personelu,
pomies zczenia administracyjne i gospodarcze.
3. Za organizacjg pracy nadz6r odpowiedzialny jest lekaru kieruj4cy Oddzialem
Neonatolo gicznym we wsp6lp r acy z piel ggniark q o ddzialow
4

i

$40.

(uchylony)

$41.

lzbaPrzyjgi Szpitalna
Do zadairrzby przyjgd Szpitalnej nalezy w szczeg6lnosci:
1) rejestracja pacjent6w zglaszajqcych sig na leozenie do: Oddzialu
Psychiatrycznego, Psychogeri atrycznego, Leczania Alkoholowych
Zespol6w
Abstynencyj nych (Detoksykacj i),

l.

2.
$

2) wstgpna diagnostyka pacjent6w,
3) przyjgcie lub odmowa przyjgcia pacjent6w,
4) udzielanie pomocy dorafuneipacjentom nie zakwalifikowanym do hospitalizacji,
5) prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.

Za organizacjg pracy i nadz& odpowiedzialny-jest iekaru kieruj4cy oddzialami
o profilu psychiatrycznym we wsp6lprccy zpielggniark q oddziiloiq.

42. Biuro obslugi pacjent6w
1. Biuro obslugi pacjent6w utworzone jest przy wejsciu gl6wnym do szpitala.

2.

Do zadari biura nalezy:
1) rejestracja pacjent6w,
2) zaktadani e dokumentacj i me dycznej,
3) rejestracja pacjent6w w ksigdze oczekuj4cych na Swiadc;zenia zdrowotne.
3. Za oryanizacjE pracy nadz6r odpowiediialny jest lekarz kieruj4cy SOR
ye wsp6lprcoy z pielggniarkq oddzialowqoraz kierownikiemDzialu Kontiakiowania,
Rozliczeri i Statystyki.

i

$43.

Apteka Zakladowa
1. Gl6wnym zadaniem Apteki ZatJadowejjest zapewnienie brezpiecznej i skutecznej
farmakoterapii hospitalizowanym pacj entom.
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Apteka ZakNadowautrzymuje i wlaSciwie przechowuje odpowiedni zapas produkt6w
Ieczniczych i wyrob6w medycznych obowi4zuj4cych do stosowania w SpSZoZ
w Lgborku"
a
J. AptekaZakJad'owasporz1dzalekirecepturowe.
4. W sklad Apteki Zaldadowej wchodz4 pomieszczenia:
1) ekspedycja,
2) receptura,
3) pomieszczenia socjalne dla personelu
4) pomiesz czenia administracyj ne i go spodarcze.
5. Za organizacjg .pracy i nadz6r odpowiedzialny jest kierownik Apteki Zakladowej.
2.

$44"

Blok Operacyjny

1" Blok Operacyjny stanowi zaplecze operacyjne dla oddzial6w szpitala.Blok

Operacyjny utr:zymany jest w stanie stalego pogotowia operacyjnego i tak
zorganizowany, aby w ruzie naglej potrzeby personel, sale operacyjne,
instrumentarium, bielizna i sprzgt byty przygotowane do bezzwlocznego wykonania
zabiegu operac'yjnego o kazdq porze. Personel zatrudniony jest calodobowo
w systemie zmianowym.

3. Sklada sig z nasrtgpuj4cych pomieszczef:
1) trzech sal operacyjnych,
2) sali wybudzeri,
3) pokoju przygotowawczego,
4) pomieszczeh socjalnych dla personelu,
5 ) pomies zczeh administracyj nych i gospodarczych.
4. Za organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest kierownik Bloku Operacyjnego.
5. Kierownik Bloku Operacyjnego pelni funkcjg Koordynatora Okolooperacyjnej Karty
Kontrolnej. Funkcjg tg moze pelnii r6wnie2 inna osoba .vq1iznaczonaprzez
Kierownika (pi,elggniarka pomag ajqca).
$4s"
Sala Porodowa

1. Zadaniem Sali Porodowej jest prowadzenie porodu oraz opieka nad rodzqc4

2.
3.

4.
5.

w czasie I, II i il okresu porodu.
Sala Porodowa powinna byt utrzymywana w stanie stalej gotowoSci do przyjgcia
rodz1cej i wykonania wszystkich niezbgdnych czynno (tci zwipzanych zporodem.
Sala Porodowa dzieli sig na:
1) punkt przyjgciapacjentek do porodu,
2) salg ,,I-go okresu porodu",

3)
4)

salg por:odow4,

salg operacyjn4 do cigcia cesarskiego.

Zesp6l Sali Porodowej jest .vqYznaczany z personelu Oddzialu Ginekologi czno PoNoimiczego i sklada siq zlekarzy oruzpoloznych.
Za organizacjg pracy i nadz6r Sali Porodowej odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy
Oddzialem Girrekologi czno - P olohniczym we wsp6lp rucy z polohn4oddzialow4.

$46.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analityczne)
Do zadaA Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analityczne) nale2y
szczeg6lno6ci wykonywanie badari
zakresu analityki lekarskiej. Ustugi

l.

w

z

24

n [r^l

2.

3"

laboratoryjne realizowane sQ calodobowo na rzecz oddzial6w oraz
w trybie pilnym
dla poradni,lekatzy kontraktowych, gabinet6w prywatnych onz
zlecefrpacjent6w"
W sklad Laboratorium Analitycrnegowchodz4:
pracowniahematologiczna,
pracowniabiochemiczna,
pracownia analityki og6lnej,
pracownia hormon6w, wirus6w i marker6w nowotworowych.
pracownia serologii transfuzjologicznej i bank krwi,
punkt pobierania materialu biologicznego,
pomieszczenia socjalne dla personelu,
pomieszczeniaadministracyjne i gospodarcze.
Za organizacjg pracy nadz& Fracowni odpowiedzialny jest kierownik pracowni
D iagno styki Laboratoryj nei (Laboratorium Anarity czne go).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

i

$47.

Pracownia Serolo gii Transfuzj ologicznej
1. Do zadafiPracowni Serologii Transfuzjologicznej na\eby w szczeg6lnoSci:
1) okre$lanie grupy krwi ABO i Rh,
2) ptzeglqdowe badanie na obecnoSi przeciwcial odporno6ciowych do antygen6w
krwinek czerwonych w pTA i tescie erzymatycznym,
3) pr6ba zgodnoSci krwi,

4) badanie kwalifikuj4ce do podania immunoglobuliny anty-D w

2.

ramach

profilaktyki konfliktu serologicznego,
5) badanie grup krwi dla cel6w trwalej ewidencji,
Za organizacjg pracy i nadz6r Banku Krwi odpowiedzialny jest kierownik pracowni
Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi.

$48.

Bank Krwi
1. Do zadaf Banku Krwi nalezy

l)

2)
3)

w

szczeg6lnoSci:

skladanie zam6wieri na krew i jej sktadniki w najblizszym Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zgodnie z iambwieniami oddzial6w
szpitala,
odbi6r krwi i jej skladnik6w,
przechowywanie krwi i jej skladnik6w do czasu wydania ich do oddzialu
szpitalnego,

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

i jej

skladnik6w,
zapewniai4cej identyfikacjg dawcy i biorcy krwi lub jej skladnik6w.
2. Za organizacjg pracy i nadz6r Banku Krwi odpowiedzialny jest kierownik pracowni
Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi.
$4e.

Pracownia Patomorfolo gii
1. Do zadafiPracowni Patomorfologii nalezy w szczeg6lnosci:
1
wykonywanie badari histopatolo gicznych,
2) wykonywanie badan cytologii ginekologi cznej,
3) wykonywanie badari Sr6doperacyjnych,
4) wykonywanie badari immunohistochemicznych,
5) wykonywanie badan cytopatologicznych metodq BAC i BACC"
2" W sktad Fracowni wchodz4:
pracownia histopatologiczna,
I

)

)
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2) pracownia biopsyjna,
3) pracownia cytologiczna,
4) prosektorium
Do zadaftprosektorium nale?y w szczeg6lnoSci:
a) przechowywanie zwlok w chlodni,
b) wykonywanie sekcji zwlok,
c) pobieranie i zabezpieczanie materialu tkankowego ze zwNok,
d) przygotowywanie zwlok do pochowania.
Prosektorium sklada sig z nastgpuj4cych pomieszczefl:
a) chlodni,

b) sali sekcyjnej,
c) pomieszczenia wydawania zwlok,
d) pomieszczenia socjalne dla pracownik6w,
e) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

5) pracownia obr6bki preparat6w histologicznych,
6) pomieszczenia socjalne dla personelu,
7) pomies zczenia administracyjne i gospodarcze"
3. Za organizacjE pracy i nadzdr Pracowni odpowiedzialny jest kierownik Pracowni
Patomorfologii.
$s0.
Pracownia Diagnostyki Laboratoryj nej (Laboratorium Mikrobiolo giczne)
Do zadafi Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Mikrobiologiczne)
naIe?y w szczeg6lnoSci wykonywanie badan w zakresie bakteriologii, wirusologii,

l.

mykologii, parazytologii, serologii, epidemiologii

2"

3.

orM badafi czystoSci

mikobiologicznej lek6w, wody i kosmetyk6w.
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) pomies zczenia administracyjne i gospodarcze,
Za organizacjg pracy

i nadz6r Pracowni odpowiedzialny

jest kierownik Fracowni

Diagno styki Laboratoryj nej (Laboratorium Mikrobiolo gicznego).

$s1.
Pracownie Diagnostyki Obrazowej
1. Do zadafi Pracowni Diagnostyki Obrazowej naleay

w szczeg6lnoSci wykonywanie
badan diagnostycznych w ramach rentgenodiagnostyki konwencjonalnej
(z wyl4czeniem badah stomatologicznych), mammografii, ultrasonografii
(z wyl4czeniem USG przezodbytniczego i przezpochwowego), ultrasonografii

2.

dopplerowskiej oraz tomografii komputerowej (z wyl4czeniem badan serca).
W sklad Pracowni Diagnostyki Obrazowej wchodz4 nastgpuj4ce pracownie
i pomieszczenia:
1) pracownia rentgenodiagnostyki og6lnej,
2) pracowniamammografii,
3) pracownia USG,
4) pracownia tomografii komputerowej,
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3'

5)
6)

pomies zczenia socjalne dla personelu,
pomieszczeniaadministracyjne i gospodarcze.

Za orgartizacjg pracy i nadz6r Pracowni odpowiedzialny jest kierownik pracowni
Diagnostyki obrazowej we wsp6lp moy zkierownikiem zispolu
technik6w.

$52.

Pracownia Endoskopii

l'

_

2.

3.

W Pracowni Endoskopii wykonuje sig w

szczeg6lno$ci Swiadczenia zdrowotne
zakresie endoskopii diagnostycznej i zabiegowej g6mego i dolnego odcinka
przewodu pokarmowego w trybie planowym i pilnym.
W sklad Pracowni wchodz4 nastgpuj4ce pomieszczenia:
l) gabinety badari g6rnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
2) pok6j ze stanowiskiem wyburzeniowym,
3) zmyvvalnia do przeprowadzaniamycia i dezynfekcji,

w

4) pomies zczenia
5) pomieszczenia

socjalne dla personelu,
administracyjne i gospodarcze.
Za organizacjg pracy nadz6r Pracowni-odpowiedzialny jest kierownik pracowni
Endoskopii.

i

$s3.
Pracownia Diagnostyki Kardiolog icznej

1'

Zaktes Swiadczeri wykonywanych

w

Fracowni Diagnostyki Kardiolo gicznej

gbejmuje w szczeg6lnosci wykonywanie badari - EK-G spoczynk-olvych
i wysilkowych, spirometrii,24-godzinnego monitorowania metod4 Hftterl oraz24-

godzinnego monitorowania ciSnienia tgtniczego.
g pracy i nadz6r p oradni o dpo wi e dzi alny j e st lekarz ki eruj
9y qanizacj
4cy
oddzialem Kardiologi cznym i Rehabilitacji Kardiologi cznej.

2. zg

$54.(uchylony)
$ 54a.
I

Poradnie przyszpitalne

i

specjalistyczne s4 kom6rkami organizacyjnymi, dzialalno5ci

podstawowej, udzielajqcymi ambulatoryjnych specjalistycznych Swiadczeri
diagnostycznych,, leczniczych i profilaktycznych w ramach odpowiednich
specjalnoSci, zgodnych

z nazwqkom6rek.

Zakres Swiadczeri Poradni obejmuj

l)

e:

przeprowadzenie badania lekarskiego,
2) udzielanie swiadczefi zdrowot ny ch przez osoby wykonui
4ce zaw6 d medy czny,
3) wykonanie albo zlecenie wykonania niezbgdny.n ruaui
diagnostycziylchlubA
zabieg6w leczniczych,
4) wykonywanie drobnych zabieg6w chirurgicznych,
s) zlecenie zaordynowanie koniecznych lek6w material6w medycznych oraz
wydanie niezbgdnych zleceri nazaopattzenie w srodki pomocnicze,
6) wystawienie skierowari na konsultacje specjalistyczne, leczenie
szpitalne,
leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacj g lecznicz;,
7) wydawanie niezbgdnychorzeczerti opinii o staniezdrowia w tym:
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazahdo pracy na o-kreslonym
stanowisku, orzeczenia lekarskiego o braku prreiiwwskazaf do uprawiania
okreSlonego rodzaju sportu,
8) niezbgdn4 edukacj g i promocj g zachowahprozdrowotnych,
e) wykonywanie badari profi laktyc znych,

i

i
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1

0) wsp6tpraca z lecznictwem Srodowiskowym,

11) inne procedury wchodz4ce w zakres ambulatoryjnych Swiadczeh zdrowotnych
w tym w zakresie poradnictwa, diagnozy i terapii.

3. Za organizacjg pracy i nadz6r Poradni odpowiedzialny

jest Kierownik Poradni
SpecjalistycznychiPrzyszpitalnych przy wsp6lpracy z Koordynatorem Poradni
S p e cj al i sty czny ch i P rzy szpitalnych.

55" (uchylony)
$56. (uchylony)
$

$56a. (uchylony)

$57. (uchylony)
$58. (uchylony)
$59. (uchylony)

$ 59a. (uchylony)

$60.
$61.

(uchylony)
(uchylony)
(uchylony)
61a.
$
$ 62" (uchylony)
$63. (uchylony)
$64" (uchylony)
$65. (uchylony)
$66. (uchylony)
$ 67. (uchylony)
$68. (uchylony)
$ 68a.
Zesp6t Leczenia Srodowiskowego (domowego)

1. Zesp6t udziela Swiadczeri

zdrowotnych w zakresie Srodowiskowego leczenia
psychiatryczrTego, w tym Swiadczeri diagnostycznych, pielggnacyjnych i
profilaktyczno - rehabilitacyjnych. W sklad Zespolu wchodzi zatrudniony personel,

posiadaj4cy kwalifikacje

do

udzielania specjalistycznych

Swiadczeri

w zakresie psychiatrycznego leczenia Srodowiskowego.
2. Do podstawowych zaduhZespolu nale|y:
1) udzielanie porad psychiatrycznychw siedzibie zespolu i domu pacjenta,
2) leczenie domowe w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznoSt leczenia
psychiatrycznego w warunkach stacjonarnych lub w warunkach ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej a terapia prowadzona jest na etapie integrowania
chorego ze Srodowiskiem pozaszpitalnym,
3) opieka lekarza psychiatry, -psycirologa, pielggniarki oraz terapeuty
Srodowiskowego realizowana w ramach wizyt domowych,
4) prowadzenie sesji psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej,
5) pomoc w organizowaniu pomocy socjalnej,
6) dziatalno 66 pro fi I akt y czna z zakre su zdrowi a p sychi czne go.
3. Za organizacjg pracy i nadz6r Zespolu odpowiedzialny jest kierownik Centrum
Zdrowia Psychicznego.
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$6e.

Dziat Fizjoterapii
1' Celem Dzialu_Fizioterapii jest udzielanie Swiadczeri rehabilitacyjnych na rzecz
pacjent6w ambulatoryjnych oraz pacjent6w znajduj4cych ,ig'"
oddzialach
szpitalnych.

*

2. Do zadafi-Dzialu Fizjoterapii nalely w
leczntczy ch z zak,r esu:
kinezyterapii,

3.

4.

l)
2)
3)
4)
5)

szczeg6lnoSci wykonywanie zabieg6w

fizykoterapii,
masa:Zu leczniczego rgcznego,

masazu limfatycznego rgcznego,

masazulimfatycznego pneurnatycznego.
W sklad DzialuFizjoterapii wchodz4:
1) gabinetkonsultacji fizjoterapeutycznych,
2) sala gimnastycznarehabilitacji og6lnej,
3) gabinetwczesnej rehabilitacji dziecigcej,
4) gabinet rehabilitacji dziecigcej ,
5) gabinet rehabilitacji koriczyn g6rnych _ sala barkowa,
6) gabinet fizykoterapii i rejestracja pacjent6w,

7)
8)
9)

gabinet masaZu,
gabinet hydroterapii
pomieszczenie socjalne dla pracownik6w.
Zaorganizacjg pracy inadzfu odpowiedzialny jest kierownik DzialuFizjoterapii.

$ 69a.

Szkola Rodzenia
Szkola Rodzenia udziela Swiadczeri z zal<resu profilaktyki i promocji zdrowia, prowadzi
zajgcia edukacyjne dla kobiet cigzarnych i ich bliskich. ZajEciamaj? na celu przygotowanie
ptzyszlych rodzic6w do aktywnego porodu,opieki nad nowoiodkiem i pielggnacji
n-oworodka
oraz karmienia naturalne go.
Za,otganizacjg i nadz6r odpowiedzialna jest potozna oddzialowa Oddziatu Ginekologi
eztoPolozniczego.
$ 6eb"

Poradnia Laktacyjna
Poradnia udziela Swiadczeri z za\<resu opieki ambulatoryj nej zwiqzanych z problemami
naturalnego karmienia piersi4. Porady udzielane s4 telefonicznie lub orobig.i.
bezpoSrednio
po zgloszeniu sig pacjentki.

Za

organizacjg

i

nadz6r odpowiedzialna

jest

Neonatologicznego.

pielggniarka oddzialowa Oddziatu

s70.
1.

Zesp6l transportu medycznego
Do zadari Zespolu transportu medycznego nareiry w szczeg6lnosci:
1) zapewnienie transportu medycznego dla przewozu pJcjent6w,
2) zapewnienie obslugi transportowej na potrzeby administracj i'oruzzaopatrzenia,
3) organizowanie l4cznoSci radiowej pomigdzy poizczeg6lnymi pojazdami
-zespol6w
Szpitalnym Oddzialem Ratunkowym,
miejscern stacJonowania
ratownictwa medycznego.

a

lbw

a
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2. Nadz6r nad transportem sanitarnym sprawuje lekarz kieruj4cy Szpitalnym Oddzialem
RatunkowymzzastrzeZeniem $ 82 pkt 28129,
$ 71.(uchylony)
$ 72.

Zespoly ratownictwa medycznego specjalisty czne ipodstawowe
1. W sklad zespol6w ratownictwa medycznego wchodz4:
1) zesp6t 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 ratownik,
ratownik/kierowca,

2)

podstawowy stacjonujqcy w Lgborku, w sklad kt6rego wchodz4:
- co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynnoSci
ratunkowych, w tym ratownik medyczny i ratowniklkierowca,
zesp6N

3) zesp6l podstawowy stacjonuj4cy w Wicku, w sklad kt6rego wchodz4:
- co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynno3ci
ratunkowych, w tym ratownik medyczny i ratowniklkierowca,

4)

zesp6t podstawowy stacjonuj4cy

w tr ebie 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 ratowniklkierowca.

2.

3.

i

Zespoly ratownictwa medycznego S (Specjalistycznego) P (Podstawowego)
przeznaczone s? do calodobowego udzielania medycznych czynnoSci ratunkowych
w warunkachpozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie naglego zagrohenia
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 moZe byd
powazne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciala lub utraty Zycia,
wymagaj4cy podjgcia natychmiastowych medycznych czynnoSci ratunkowych
i leczenia.
Za organizacjg pracy nadz6r odpowiedzialny jest lekarz kieruj4cy Szpitalnym
oddzialem Ratunkowym przy wsp6ludziale pielggniarki oddzialowej.

i

$72a.
Podstawowa Opieka Zdr owotna

1. Do zadafi Podstawowej Opieki Zdrowotnej
profilaktyczne, diagnostyczne,

$ 73. (uchylony)
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hryv

oraz

lecznicze
pielggnacyjne
zakresu medycyny og6lnej, rodzinnej, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej.
Zaorganizacjg pracy inadz6r Podstawowej Opieki Zdrowotnej odpowiedzialny jest
Naczelny I-ekan przy wsp6lpracy pielggniarki Naczelnej.

z

2.

naleaq Swiadczenia zdrowotne

$74.

Sterylizatornia
1' Sterylizatornia wykonuje uslugi z zal<resie dekontaminacji i sterylizacji sprzgtu na
potrzeby bloku- operacyjnego, sali porodowej, oddziai6w
rrliiiutnyrrt, poradni
specjalistycznych, pracowni diagnostycznych i'innyctr
tomorel" o ryanizacyjnych
szpitala orcz dlapodmiot6w zevngfiznych na podstawie zawartychum6w.
2. Do zadafi Sterylizato mi naleby w szczeg6lno6ci :
1) zapewnienie sterylnych narzgdzi, m.atefialu opatrunkowego, bielizny operacyjnej
dla p o szcze 96 lnych kom6rek oryanizacy jnych szpital a,

2) ptzyjmowanie natzgdzi i

3)

4)
5)

sprzgtu *.dy."n"go po dezynfekcji wstgpnej
przeprowadzonej w kom6rkach organizacyjnych do sierylizacji,
przyjmowanie bielizny operacyjnej i mateiiatow opatrunto*yrtr
do sterylizacji,
przygotowanie narzgdzi i sprzgtu medycznego do sterylizu"ii oiiutrzymanie
go
w sprawnosci poprzez wlasciw4 dezynfekcjg, kontrolg i pieiggnacjg,
kompletowanie nuzgdzi
zestawy, otwieranie
iawiasowych,
^uriiari"
zabezpieczenie ostrych krawgdzi oslonkami,

w

6) sortowanie, sprawdzanie

3.

i

skladanie bielizny zabiegowej zgodnie
zzam6wieniem,
7) pakietowanie materialu zabiegowego w odpowiednie opakowania sterylizacyjne,
torebki papierowo - foliowe, rgkawy papieiowo foliowe, papier sterylizacyjny',
kontenery sterylizacyj ne,
q) segregacja materialu, sprzgtu medycznego do odpowiedniej metody sterylizacji,
9) kontrola procesu sterylizacji za pomoc4 m.tod fizycznych,- chemicznych
i biologicznych procesu sterylizacji oraz kontrola jej skute.rnosri
przygotowanie i zabezpieczenie materialu sterylnegt do transportu.
1Ol
Zaotganizacjg pracy inadz6r odpowiedzialny jesikieriwnik Sterylizatorni.

$75. (uchylony)
$ 76.

Zywienie
l" Do zadan ZywienianaleLry w szczeg6lnoSci:
1) planowaniebieh}cego, sezonowego i roczne go zaopatrzenia w zywnoSi,
2) racjonalne wykorzystanie Srodk6w finansowych przeznacrony"h na 2ywienie
pacjent6w, personelu i pozostalych konsument6w stol6wki i bufetu,
3) wykonywanie wszelkich czynno Sci zwi4zany ch z vtyhyvieniem chorych,
4) kontrolowanie. iloSci i jakoSci dostarczanych proiult6w odpowiednie ich
magazynowanie,
5) zapewnienie wlaSciwego stanu sanitarnego, bhp, p.poz pomieszcz efriwzqdzeh
kuchennych or az magaz1vnu zywno S ci owe go.
2" W sklad Zywieniawchodz4:
kuchnia og6lna,
2) stol6wka,
3) bufet,
4) pomieszczenia socjalne dla pracownik6w,
5) pomies zczenia administracyj ne i go spodarcze.
3 . za organizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny j
est kierownik Zywienia.

i

l)
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$ 77"

Dzial Higieny
l.Do zadahDzialu Higieny naleZy w szczeg6lnoSci:
profesj onalne rrtrzymania czystoSci pomieszczeri SPS ZOZ w Lgborku,
I
2) przygotowanie brudnej bielizny do transportu orcz przyjmowanie czystej
zgodnie z obowiqzuj4cymi zasadami,
3) przygotowanie roztwor6w roboczych Srodk6w myjqcych i dezynfekcyjnych,
4) transport odpad6w zgodnie z przyjgtymi standardami onz prowadzenie
rejestr6w,
5) transport sprzgtu, Srodk6w czystoSciowy ch z magazynu,
6) mycie dezynfekcjg l62ek, l.62eczek, szafek przyl6zkowych, Scian,
parapet6w, krzesel itd.,
7) pobieranie i transportowanie posilk6w dla chorych z kuchni,
8) roznoszenie estetyczne podawanie posilk6w zgodnie z ustalon4 diet4,
zbieranie naczyhz sal chorychorazich mycie i wyparzanie,
9) utrzymanienale?ytego stanu higieny w kuchence oddzialowej,
l0)transport zwlok do prosektorium oraz pomoc straznikowi- tlenowemu
w umieszczaniu zwlok w chlodni,
1l)przyjmowanie i wydawanie odziezy oddanej do przechowania,
I2)przyjmowanie
wydawanie przedmiot6w wartoSciowych oddanych do
depozytu,
13) oddawanie
pralni brudnych pobieranie czystych work6w
przeznaczonych do przechowyw ania o dziely,
1 4) prowadzenie dokumentacji, rejestr6w,
I 5) utrzymywanie pomieszczeri w czystoSci.
2. Za oryaruzacig pracy i nadz6r odpowiedzialny jest kierownik DziahuHigieny.

)

i

i

i

do

i

$78.

Dzial KsiggowoSci
1. Do zadafiDzialuKsiggowoSci naleZy w szczeg6lnoSci:
1) prowadzenie rachunkowo6ci zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, w tym
sp or z4dzanie bilans6w,
2) opracowanie zalohefirocznych do planu finansowego SpS ZOZ,
3) terminowe skladanie sprawozdawczoSci kwartalnej, rocznej zgodnie
z ob owi4zuj4cymi przepi s ami,

4) opracowywanie przepis6w wewngtrznych dotycz4cych prowadzonej
rachunkow oici, zaruqdzef, regulamin6w, procedur, instrukcji,

5) kontrola dokument6w pod wzglgdem formalno-rachunkowym oraz
ewidencjonowanie w systemie finansowo-ksiggowym,
6) wlaSciwe zabezpieczenie przechowywanie druk6w

oraz dokument6w

i

ich

$cislego zaruchowania

finansowo-ksiggowych, archiwowanie dokument6w

ksiggowych,
7) zapewnienie terminowego sci4gania naleznos ci oraz splaty zobowiqzah,
8) przestrzegania zasad rozliczehpienigZnych i ochrony wartoSci pienigznych,
e) naliczanie
wyplaty wynagrodzef pracownik6w oraz os6b
zatrudnionych na podstawie um6w cywilno-prawnych,

i

10)prowadzenie

spraw zwiqzanych z ubezpieczeniem mienia oraz

odpowiedzialno6ci cywilnej,
1 1 ) prowadzenie dokumentacj i i rozliczefi dotycz4cy ch

32

zus

oraz podatk6w,

od

2) prowadzenie spraw zwtqzanychz ZFSS,
13) gospodarowanie rueazowymi
1

skladnikami maj4tkowymi

wsp6lpraca i wsp6ldzialanie w tym zakresie z innymi zespoiami dpS ZOZ,

oraz

l4)przeprowadzanie.inwentaryzacji rueczolvych skladnik6w majqtkowych zgodnie
z ob owiqzuj4cymi przep i sami,
1 5) przepro w adzanie kontroli wewngtrznej.
Z"Dzial KsiggowoSci sklada sig z nastgpuj4cych sekcji:
1) sekcji rachunkowo6ci finansowej,
2) sekcjiplac,
3) kasy gl6wnej szpitala,

3.

4)

samodzielnego stanowiska ds. ZFSS.
zaorganizacjg pracy inadzfu odpowiedzialny jest Gl6wny Ksiggowy.

$ 78a

i Zamowieri publicznych
zadah Dzialu AnaIiz, projekt6w i Zam6wieri

DziaL Analiz, Projekt6w

l. Do

Publicznych nale|y
w szczeg6lnoSci:
1) opracowywanie plan6w, sprawozdari wewngtrznych i zewngtrznych otaz
analiz fi nansowych i ekonom iczny ch,
2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacjq budzetu (przychod6w
i koszt6w) omzsporzqdzanie na tg okolicznosi informacji oru, anulit,3) biezqcy nadzSr nad wydatkowaniem sroclk6w ora, raclonaln4 i prawidlow4
gospodark4 kosztami oraz dyscyplin4 finansowq,
4) rozliczarie koszt6w i ich biez4ca analiza wedlug o6rodk6w powstawania
koszt6w,
s) przygotowanie budzet6w dla oPK oraz ich rozliczenie pod wzglgdem
wykonania planowany ch zatoheh,
6) przygotowanie wyceny procedur medycznyc h or az ko sztu leczenia pacj enta,

araz

7) sporz4dzanie sprawozdari
analiz wewngtrznych dotycz4cych
poniesionych koszt6w przez poszczeg6lne OpK,
B) pozyskiwanie 6rodk6w finansowych ze Lrodel zevtnEtrznych migdzy innymi

z funduszy unijnych, ministerialnych, innych podmiot6w frzycznych oraz
prawnych oraz ich rozliczanie i monitorowanie rezultat6w.
9) rcalizacja dziaLah w zakresie wdrazania projekt6w w zaldadzie, pomigdzy
Zakladem a partnerami oraz darczyhcami,
l0)organizacja
nadzor pod wzglgdem administracyjnym
finansowym
przedsigwzigi proj ektowych.
11) opracowanie procedvr orazudzielanie zarn6wienpublicznych z zastosowaniem
tryb6w i zasad okreslonych ustaw4 oraz wewngtrznymt i zewnEtrznlrmi aktami
administracyjnymi,
12) sporz4dzanie, przefrvarzanie, archiwizowanie oraz sprawozdanie informacji
i dokumentacji
trybie na zasadach okreflonych
zewngtrznych
i wewngtrznych przepisach administracyj nych,
13) zastosowanie wlasciwego trybu dla zam6wienia publi cznego,
I 4) opracowanie specyfikacj i istotnych warunk6w zam6wienia,
1 5) oglaszanie zam6wief publicznych,
16) udzial w pracach komisji przetargowej oraz sporuqdzanie protokol6w,
l7)opracowanie um6w dla postgpowafl realizowanych w ramach zam6wieri
publicznych,

i

i

w

i

w

aa
JJ

18) opracowanie um6w na roboty budowlane, dostawy, uslugi

w ramach procedur

poza ustawq,

l9)prowadzenie dokumentacji dotycz4cej stosowania procedur pozyskiwania
zam6wieri publicznych zgodnie z wymogami ustawy, aktow wykonawczych,
prowadzenie rejestru postEpowari, rejestru zawartych um6w oraz
archiwizowanie prowadzonej dokumentacj i.
organrzacjq pracy nadz6r odpowiedzialny jest Kierownik Dziahu Analiz,
Projekt6w i Zumowieri Publicznych, kt6ry bezpo$rednio podlega Z-cy Dyrektora ds.
Finansowych.

i

2. Za

$7e.

Dzial Kontraktowania, Rozli czeh i Statystyki
1. Do zadaiDziahuKontraktowania, Rozliczefii Statystyki naleby w szczeg6lnoSci:
1) prowadzeni.e statystyki szpitala (Dzienny Ruch Chorych, skorowidz do Ksiggi
Gl6wnej Chorych, wskaZniki statystyczne),
2) kontraktowanieo monitorowanie i rozliczanie swiadczef zdrowotnych,
3) prowadzenie sprawozdawczoSci statystycznej i medycznej,
4) ptzekazywanie platnikowi publicznemu danych rozliczeniowych oraz danych o
kolej kach oczekuj 4cych,
prowadzenie
5)
i aktualizacja Portalu Swiadczeniodawcy bgd4cego Srodowiskiem
komunikac.ii okre6lonym ptzez platnika Swiadczeri finansowanych ze Srodk6w
publicznych,
6) przekazywtnie do GUS i PUW i innych podmiot6w danych statystycznych,
7) prowadzenie korespondencji z platnikiem publicznym oraz innymi instytucjami,
8) wsp6lpraca z kom6rkami administracji szpitala w tym obsluga administracyjna
kom6rek organizacyjnych w ramach sekretariat6w, rejestracji i biura obslugi
pacjenta,
9) wsp6tpraca z poszczegolnymi medycznymi kom6rkami szpitala, z kt6rych
ptzekazywane s4 do dzialudane rozliczeniowe oraz dokumentacja pacjent6w,
lO)przekazywanie informacji do poszczeg6lnych kom6rek szpitala o wynikach
weryfikacj i Swiadczef,
ll)prowadzenie archiwum zawieraj4ce dokumentacjg medycznq pacjent6w
leczonych w szpitalu oraz dokumentacjg niemedyczn4,
l2)udostEpnianie dokumentacji na rzecz pacjent6w, instytucji oraz kom6rek
szpitala.

2. Za

organizacjg

pracy

i nadzlr odpowiedzialny jest kierownik

Dzialu

Kontraktowania, Rozliczeri i Statystyki kt6remu podlegaj4: specjali6ci, inspektorzy,
archiwiSci, sekretarki i rej estratorki medyczne.
$80. (uchylony)
$81. (uchylony)
$82.

Dziat Techniczny
Do zadafiDzialu Technicznego nale?y w szczeg6lno6ci:
1) kontrola inadz6r nad utrzymaniem czysto3ci na terenie Zaldadu,
2) prowadzenie ewidencji nadz6t nad usuwaniem odpad6w komunalnych
i medycznych,
3
ot ganizacja zab ezpie czenia mienia ZalcNadu,
4) obsluga kotlowni, portiemi,

l.

i

)

4'$

-''""'

"'

\

s)
6)
7)
8)

ekspl

atacj a vr zqdzeft

go i normal ne go zaop atr zenia w wo dg,
-rezerwowe
eksploatacj a sieci wgdno
- kanaliiacyjnych i ceitralnego ogrzewania,
instalaoj a gaz6w medycznych,
o

eksploatacja instalaoji elektrycznej rezerwowego

i

normalnego zasilania
budynk6w ZaVJadu,
9) eksploatacja wentylacji i klimatyzacji,
l0) eksploatacja sprzgtu techniczno - gospodarczego ichlodniczego,
1l) sporz4dzTni1 rocznego planu sprzgtu ,xzqdzefi medyiznych w oparciu
o zam6wienia wewngtrzne skladane przezordynator6w, kieior,vnlk6w plac6wek,
l2)zamawianie. sprzgtu medycznego, material6w medycznych i innych,-w
oparciu
o zam6wienia wewngtrzne skladarte przez ordynator6w, kierownikOw placOwek
na podstawie um6w zawartych w drodze postgpowania przetargowego oraz
rcalizacja zam6wief,
13)wsp6lpracaz inspektorem ds. zam6wief publicznych w zakresie dokonywanych

i

zakup6worczstalawsp6lpracazrealizato*,orizarr6wiefi,
14) ewidencia zarn6wiefi oraz prowadzenie rejestru wysylanych
lub telefonicznych
zam6wief,
l5)przyjmowanie
.do magazynu towar6w, gaz6w, paliwa oruz prawidlowe ich
przechowywanie i wydawanie,
| 6) analiza p6lroczna towar6w niechodliwych w magazynach podmagazynkach,
i
17) utrzymanie porz4dku i czystosci w pomi
magazyno*yJh,
"rr"rrniuh
l8) segregowanie i ukladanie towar6w w magazynie
oraz iabizpieczenie opakowari
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

19) zapewnienie bezpieczefstwa i ochrony mienia na terenie za*adu,l4dowiska
dla
helikopter6w atal<Ze porz4dku komunikacyjnego naobszarze poses.li zakladu,

20) caloksztalt.spraw zwiqzanychzprzygotowaniern, realizacjqi iozliczeniem
inwestycji i remont6wo
21) opracowywanie plan6w inwestycyjnych w oparciu o ustalenia dyrekcji Za143dv,
22) opracowywanie rocznych plan6w rueczowo-frnansowych remont6w,
ll) opracowywanie harmonogram6w prac inwestycyjnych i remontowych,
24) doz6r budowlany i energetyczny,
25) dokonywanie okresowych przegl4d6w obiekt6w budowlany ch zgodnie z

przepisami prawa budowlanego,
26) prowadzenie na biehqco ksi4zek obiekt6w budowlanych,
27) kompletowanie dokumentacj i, zezw olef- i warunk6w technicznych.
28) biez}cy nadz6r w za}resie sprawnoSci technicznej pojazd6w zi1<ladu,
29) koordynowanie pracy kierowc6w transportu medycznegoo w zakresie realizacji
leconych imzadail, czasupracy itp.
2.Dzial Techniczny sklada sig z:
I ) sekcji eksploatacyjnej,
2) sekcji aparatury medyczne,
3 ) sekcj i zaopatrzenia i magazyn6w,
4) sekcji inwestycji i dozoru technicznego,
5) sekcji ochrony,
6) sekcji transportu.
3. Zaorganizacjg pracy inadz6r odpowiedzialny jest kierownik DzialuTechnicznego.
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$83.

Dzial Kadr i Organizacji Pracy
1. Do zaduhDzialuKadr i Organizacji Pracy - sekcja kadr nalezy:
l) przygotowanie wniosk6w i dokument6w zwi4zanych z nawi4zaniem, trwaniem i
ustaniem stosunku pracy oraz dokumentacji zwiqzanej z zawartymi umowami na
Swiadczenia medyczne w ramach indywidualnych praktyk,
2) organizowanie konkurs6w na udzielanie Swiad czeh zdrowotnych,
3) prowadzenie ewidencji pracownik6w, akt osobowych, rejestr6w i kartotek,
4) kontrola porz4dku i dyscypliny pracy,
5) obsluga programu,,Platnik",
6) prowadzenie caloksztaltu spraw zwi4zanych z podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych pracownik6w,
7) prowadzenie systemu obslugi potencjalu w zakresie personelu, w zwiqzkuz
kontraktowaniem Swiadczeri w NFZ,

8) analizowanie stanu zatrudnienia
w kom6rkach organi zacyjnych szpitala,
9) opracowywanie wniosk6w w
sprawie obsady osobowej

i

wykorzystania

czasu

pracy

i wlaSciwego rozmieszczenia kadr,

0) prowadzenie spraw ozdawczoici

i

analiz,
11) prowadzenie dokumentacji iudzial w okresowych ocenach pracownik6w,
12) sporz1dzanie regulamin6w wewngtrznych Szpitala
innych akt6w normatywnych
(regulamin pracy, regulamin wynagradzania itp.).

1

i

2. Do zadafiDziahu Kadr

i

Oryanizacji Pracy - sekcja jakoSci nale2y:
koordynowanie prac zwiqzanych z opracowaniem,
wdrozeniem, utrzymaniem do skonalen iem Zintegrowane go Systemu Zanqdzania

1) inicjowanie, nadzorowanie

i

i

(zsz),
2) opiniowanie i zatwierdzanie zmian, dzialaft doskonal4cych, koryguj4cych
i naprawczych oruz dokumentacj i ZSZ,
3) zapewnienie, 2e procesy potrzebne w systemach zarzqdzama sA ustanowione,

wdroZone i

utrzymywane

z

wymaganiami norm
i zaplanowanymi ustaleniami,
4) nadzorowanie i koordynowanie realizaqi polityk, formulowania cel6w strategicznych i
jakoSciowych,
s) opracowanie
uaktualnianie planu poprawy jakoSci
uzgodnieniu
z Dyrektorem,
zeodnie

i

w

6) weryfikacja, akualizacja

i

nadzorowanie dokumentacji systemowej zgodnie

zprzyjgtymi normami,
7) konsultowanie dokument6w wewngtrznych (sprawdzanie weryfikacja procedur,
instrukcji),
8) zapewnienie upowszechniania w ZakJadzie SwiadomoSci dotycz4cej wymagan norm,
e) monitorowanie proces6w dzialalnoSci SPS ZOz maj4cych wplyw na jakoS6 na
wszystkich pozi omach zarz4dzania,
lO)prezentacja sprawozdari funkcjonowania system6w, zidentyfikowanych zagroaert i

i

p otrzeb annqzany ch z do skonal eniem,

11)wsp6lpraca

z kom6rkami organizacyjnymi

zewngtrznymi
z

w

Zaldadu,

z instytucjami,

organizacjami
tym

zakresie powierzonych zadah, w

jednostkami normalizacyjnymi i cert5rfikacyjnymi,

l2)nadzorowanie proces6w cerlyfikacji, akredyacji
w zalaesie spelnienia okreSlonych wymagal ZSZ,
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i

innych zewnghznych

ocen

13)utrzymanie poziomu osiqgnigtych standard6w (przyznanych certyfikat6w),
.
rozszerzenie ich przedmiotu lub zestawu spelnionych wymagan,
l4)reprezentowanie kierownictwa Za*adu w rpiu*urh nl*cjonu.;4cych

zaruqdzania.
3.
pracy inadz6r odpowiedzialny jest Kierownik DzialuKadr
Vuorganizacjg
Pracy.

i

system6w

Organizacji

$84,

Radcy Prawni
1. Do zadartRadc6w Prawnych nale|y

1) udzielanie porad, opinii

2.

i

w

szczeg6lnoSci:

w

wyjaSnief
sprawach dotycz4cych stosowania
obowi4zuj 4cych przepis6w prawnych,
2) opiniowanie um6w i innych akt6w wywolui4cych skutki prawne,
3) opiniowanie pod wzglgdem prawnym wewngtrznych akt6w normatywnych,
4) zastgpstwo w postgpowaniu s4dowym, administracyjnym orcz przed innymi
organami orzekaj 4cymi.
Radcy Prawni odpowiadaj 4 za prawidlow4 obslugg prawn4 ZaLJadu podlegaj4
bezpo Srednio Dyrekto rcwi ZahJadu.

i

$85"

Sekretariat
Do zadah Sekretariatu i Kancelariinale|y w szczeg6lnoSci:
1) obsluga biurowa Dyrektora, Zastgpcy Dyrektora do Spraw Finansowych oruz
Naczelnego Lekarua,

l.

Z) y\76t nad sprawnym obiegiem korespondencji zevngtrznej

3)

i

2.

i

wewngtrznej
Zakladu,
organizowanie spotkuh (przyjqcia interesant6w i pracownik6w Szpitala) orcz
wyjazd6w sluzbowych Dyrektora, zastgpcy Dyrektora do spraw Finansowych
i NaczelnegoLekarua,

do

4) rejestrowanie
znakowanie korespondencji wplywaj4cej
za?Jadu,
dostarczanie jej do Dyrektora lub Zastgpcy Dyrektora do Spraw Finansowych
w celu dokonania dekretacji,
s) przekazywanie korespondencji do odpowiednich kom6rek organizacyjnych,
zgodnie z del<retacjq,
6) opracowywanie i prowadzenie spraw zwiqzanych z rejestrem uslug medycznych
oraz innych zwi4zany ch z or ganizacj 4 i prawi dlo wym funkcj onowan iem Zakladv
w oparciu o obowi4zuj4ce przepisy prawne,
7) opracowywanie i przygotowywanie material6w dla Rady Spolecznej ZakJadu
i Rady Pracownik6w,
8) inne czynno6ci, zlecone w zakresie obslugi biurowej.
Za otganizacjg pracy i nadz6r odpowiedzialny jest kierownik Sekretariatu.

$ 86.

Inspektor ds. Obronnych
1. Do zadari Inspektora ds. obronnych w szczeg6lnosci nalezy:

l)

2)

rhuf

akt6w prawnych z;wqzanych
z przy gotowani ami obro nnymi Zal<ladu,
Prowadzenie caloSci spraw zwiqzanych z przygotowaniami obronnymi
Zakladu:
- opracowywanie i aktualizacj a dokumentacj i planistycznej,
Przygotowywanie wewngtrznych

JI

- opracowpvanie i aktualizacja kart realizacji zadafi operacyjnych,
- prowadzenie szkoleh z kadr4 kierowniczq, szpitala oraz z obsad4
Stalego Dyzuru,
wsp6lpraca
Powiatowym Centrum Zarz4dzania Kryzysowego
w Lgborku,
3) Wsp6luczestniczenie w planowaniu organizacji ewakuacji Zakdadu
w przypadku zagrohenia ludzi lub mienia.
Inspektor ds. Obronnych podlegaZ-cy Dyrektora ds. Finansolvych.

-

z

i

2.
$ 87.

Inspektor BHP
l.Do zadafi Inspektora BHP naleZy w szczeg6lnoSci:
1) przeprowadzanie kontroli i warunk6wpracy orczprzestrzeganie przepis6w izasad
bezpieczefrstwa i higieny pracy,
2) planowanie poprawy warunk6w bezpieczehstwa i higieny pracy,
organizowanie
przeprowadzanie szkoleri
zalcresu BHP: wstgpnych,
i okresowych,
4) sporz4dzanie oraz aktualizacja 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 oraznadz6r nad
rzetelnym wyjaSnieniem okolicznoSci z nimi zwi4zanymi,
6) dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz kontrola
warunk6w pracy,

3)

i

z

7) wsp6lpraca z kierownikami kom6rek organizacyjnych

ZaVJadu

w kwestiach

dotyczqcych BHP,

8) wydawanie doruZnych poleceri dotycz1cych natychmiastowego usunigcia
stwierdzonych niedoci4gniq6 bezpo5rednio zagruhaj4cych bezpieczertstwu pracy,
9) tworzenie planu zakup6w odzie?y obuwia roboczego, ochronnego oraz
wnioskowanie o ich zakup,
10) gospodarowanie zapasami w zakresie odziely i obuwia roboczego, ochronnego
i $rodk6w ochrony indywidualnej i zbiorowej.
2. Inspektor BHP odpowiada za prawidlow4 praca kom6rki i podlega bezpoSrednio

i

Dyrektorowi Zal<Ladu.
$ 87a.

1.

Inspektor do Spraw Ochrony Srodowiska
Do zadafi Inspektora do Spraw Ochrony Srodowiska naIe2y prowadzenie spraw
zwiqzany ch. z o chron4 Srodowiska, obej muj 4cych w szczeg6lno Sci :
r) przestrzeganie obowi4zk6w ustawowych w zakresie wytwuzania, gromadzenia,

ewidencjonowania, przekazywaniao transportowania,
odzyskiwania,
unieszkodliwiania i magazynowania odpad6w,
2) pozyskiwanie decyzjilzezwoleri na prowadzenie dzialalno6ci w zakresie ochrony
Srodowiska ich weryfikacja i aktualizacja,
prowadzenie
3)
ewidencji iloSciowej i jakoSciowej odpad6w,
4) nadz6r nad termingwym wywozem iutylizacj1odpad6w.
2. Inspektor ds. ochrony Srodowiska podlegaZ-cy Dyrektora ds. Finansolvych.
$ 87b.

Inspektor Ochrony Radiologicznej
1. Do zadafi inspektora Ochrony Radiologicznej nalely prowadzenie spraw zvmqzanych

38

nnup

z ochron4 radiologiczn4 obejmujqcych

w szczeg6lnoSci:

1) nadz6r nad przestrzeganiem prowadzenia dzialalnoSci wedlug inshukcji

z

2)
3)

pracy

apantami rentgenowskimi oraz nad prowadzeniem dokurnentacji aotyizqcii
ochrony
.radiologicznej, w tym dotyczqcej pracownik6w i innych orOU
przebyw aiqcych w j edno stce organ izacyjnej w warunkac h naruzenia,
nadz6r nad spelnieniem warunk6w dopvszczaj4cych pracownik6w do zatrudnienia
na danym stanowisku pracy, w tym dotyczqcych szkolenia pracownik6w na
stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej,
dokonywanie wstgpnej oceny naru2enia wszystkich pracownik6w Za&adu na

podstawie wynik6w pomiar6w dawek indywidualnych lub pomiar6w
dozymetrycznych w Srodowisku pracy i przedstawienie jej kierownikowijednostki
organizacyjnej,

4) informowanie pracownik6w, w formie

pisemnej, o otrzymanychprzeznich dawkach
promieniowania jonizuj4cego w przypadku przel<roczenia ogranicznik6w dawek,
5) wystgpowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z pisemnym wnioskiem
o wstrzymanie prac w warunkach narazenia, gdy sg naruszone warunki zezwolenia
na uruchomienie i stosowanie aparat6w rentgenowskich lub inne przepisy z zakresu
ochrony przed promieniowaniem j onizuj 4cym,
6) nadzlr nad dokumentacj4, o kt6rej mowa w przepisach regulujqcych szczeg6lowe
warunki bezpiecznej pracy ze 2r6dl.ami promieniowania jonizuj4cego wydanych na
podstawie ustawy - Prawo atomowe,
7) ustalanie wyposazenia jednostki organizacyjnej w Srodki ochrony indywidualnej,
aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposaZenia sluz4cego db
ochrony pracownik6w oraz pacjent6w przed, promieniowaniem jonizuj4cym
i wystgpowarie z wnioskiem o jego zakupienie,
8) sprawdzenie kwalifikacji pracownik6w zakresie ochrony radiologicznej
wystgpowanie
tym zakresie wnioskiem do kierownika iednostki
organizacyjnej.
2. Inspektor ochrony Radiologicznej podlega Dyrektorowi zal<Ladv.

i

w

z

w

$ 87c.

Inspektor ds. Przeciwpo2arowych

l. Do zadari Inspektora ds. przeciwpozarowych nalehy w szczeg6lnosci:

l)

i

planowanie, organizowanie przygotowanie lwiczeh ewakuacji na wypadek
zdarzef nadzvtyczajnych,
2) otganizowanie i przeprowadzanie szkoleri wstgpnych, okresowych z za6<resu
ochrony pr zecivtp oharo wej,
3) sporz4dzanie onz aktualizacja wewngtrznych przepis6w z zal<resu ochrony
przeciwpozarowej,
4) wsp6lpraca z kierownikami kom6rek oryanizacyjnych Zal<Ladu w kwestiach
dotycz4cych ochrony przeciwpozarowej,
5) wydawanie doraZnych poleceri dotycz4cych natychmiastowego usunigcia
stwierdzonych niedoci4gnigd bezpoSrednio zagruzajqcych bezpieczerisiwu
przeciwpozarowemu,

i

6)

planowanie zakup6w sprzgtu

z

zakresu ochrony przeciwpoiarowej oraz

wnioskowanie o ich zakup,
7) nadzorcwanie nad eksplortacjq sprzgtu vrzqdzeft przeciwpoaarowych, ich
sprawnosci4, konserw acjq onz okresowymi badaniami i przegl4dami.
2" Inspektor ds. PrzeciwpoZarowych podlega Z-cy Dyrektora ds. Finansowych.

i
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Dzial Informatyki
1. Do zadafiDzialu Informatykinale?y w szczeg6lnoSci:

l) dob6r i

technik informatycznych oraz

dostosowanie

systemu

telekomunikacyjnego do aktualnych potrzeb kom6rek organizacyjnych Zakladu,
2) prowadzenie spraw
zakresu gospodarki sprzQtem komputerowym
i telekomunikacyjnym,
3) nadz6r nad funkcjonowaniem systemu informatyc znego i telekomunikacyjnego,
4) odpowiedzialnoSd zabezpieczefrstwo i ochrong danych w ZaTdadzie,
s) utrzymarie i aktualizowanie aplikacji uZywanych w ZalJadzie oraz kontrola nad
utrzymanie m baz danych,

z

6) zapewnienie

sprawnego funkcjonowania systemu informatycznsgo oraz

telekomunikacyjnego,

7) tworzenie planu inwestycji

dotycz4cego sprzgtu telekomunikacyjnego,
komputerowego i telefonii kom6rkowej orazwnioskowanie o zakup,
8) nadz6r nad wykonywaniem napraw, konsekwencji oraz przegl4d6w
technicznych sprzgtu komputerowego oraz telekomunikacyjnego,
9) wdra?anie pro gram6w informaty czny ch.
2. Za organizacjE pracy i nadz6r odpowiedzialny jest kierownik Dzialu Informatyki"
$88a.

Administrator System6w Informaty czny ch (ASD
l.Do zaduhAdministratora System6w Informatycznych(AsD nale?y w szczeg6lnoSci:

1)

zapewnieniebezpieczefistwa ftzycztego, technicznego i organizacyjnego danych
o so bowych pr zetw ananych w s ystemach informatyc zny ch,
2) okreSlenie cel6w, strategii polityki zabezpieczenia danych przetwarzanych
w systemach informat y czny ch,
)) zapewnienie ochrony przed dzialaniem niepoz4danego oprogramowania,
4) zapewnienie prawidlowego przebiegu
prawidlowej eksploatacji sprzgtu
komputerowego,

i

i

5) zapewnienie polityki zarz}dzania

oprogramowaniem

ze

szczeg6llnym

uwzglgdnieniem polityki legalnoSci oprogramowania,
6) zapewnienie polityki zarzqdzania dostgpem uzytkownika do system6w
informatycznych (zarz1dzanie identyfikatorami, haslami
uprawnieniami,
kontrola poprawnoSci uprawnieri),
7) analizowanie poprawnoSci systemu na podstawie kontrolowanych dziennik6w
pracy,
8) opiniowanie
zakresie bezpieczeristwa system6w ochrony informacji
przetw arzanych w po staci elektronicznej,
9) tealizacja zadafi Administratora Bezpieczeristwa System6w Informatycznych
w zakresie przeturaruanych w postaci elektronicznej danych osobowych,
10) implementacja Polityki Bezpieczeristwa Informacji (opracowywanie
wewngtrznych dokument6w i procedur dotycz4cych zabezpieczenia system6w,
opracowywanie analizy ryzyka aplikacji oraz plan6w awaryjnych),
11) opracowanie okresowych ocen i sprawozdafi,
12) analiza sytuacji, okoliczno6ci przyczyn, kt6re doprowadzily do naruszenia
bezpieczeristwa danych przetwarzanych
postaci elektronicznej
przygotowanie odpowiednich zmian organizacyjno-proceduralnych celem
eliminacj i wyst4pienia podobnych sytuacj i,

i

w

i

i

i
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tT'tt

w

I3)rcalizacja zadafi szkoleniowych

i

i

informacyjnych oraz inicjowanie
w zakresie ochrony informacji

organizowanie dziatah profilaktycznych
pr zetw aruanych e I ektron icznie.

2. Za

organizacjg pracy

i

nadz6r

ASI

odpowiedzialny

Informatycznej"

jest kierownik

Sekcji

$88b.
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

l. Do zadan Inspektora ochrony Danych

nalezy w szczeg6rnosci:
a)pelnienie funkcji koordynatora Zespolu ochrony Danych osobowych;
b)informowanie administratora, podmiotu przetwaruaj4cego oraz pracownik6w, l<t6rzy
przetwarzajq dane osobowe, o obowiqzkach spoczywaj4cych na nich na mocy
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 20161679 (RODO) oraz innycir
przepis6w Unii Europejskiej lub paristw czlonkowskich o ochronie danych i doradzanie
im w tej sprawie;

c)monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepis6w Unii lub pafstw
czlonkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu
ptzetwwzai4aego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podziat
obowiTk6w, dzialania zrvigkszaj4ce $wiadomo$6, szkolenia personelu uczestnicz4cego
woperacjachprzetwarzaniaoruzpowiqzaneztymaudyty;
d)udzielanie na Zqdanie zalecefi co do oceny skutk6w dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 3 S RODO;
e) wsp6lpraca z organem nadzorczym;
f) z$aszanie naruszeniabezpieczefstwa do organu nadzorczego oraz os6b, kt6rych dane
dotyczq;

g)pelnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
zwiqzanych zprzeturuzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o kt6rych mowa
w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we
wszelkich innych sprawach.

2.zadanialoD jako czlonka Zespolu ds. ochrony Danych osobowych:
a) przygotowanie wzor6w oraz nadzorowanie wykonania i aktualizacji nastgpuj4cych
dokument6w:

o Rejestru czynnoSci przetwarzania;

r Rejestru kategorii czynnoSci przetwaruania;
o Analizy ryzykai oceny skutk6w dla ochrony danych;

o

formul zgody i obowi4zku informacyjnego dla wszystkich grup os6b, kt6rych dane
przetwarza SPS ZOZ w Lgborku;
o Polityki ochrony danych;
b) nadz6r nad wdrozeniem przez administratora odpowiednich Srodk6w technicznych

i

organizacyjnych;
c) nadz6r nad ochron? praw os6b, kt6rych dane dotyczq;
d) wsp6lpraca z innymi kom6rkami w zakresie tworzenia um6w
polecenie innego administratora;

tn64

4T

onz rcalizacji

zadan na

e)

3.

w

ramach wsp6ladministrowania danymi, wsp6lpraca
przetwarzania i ochrony danych osobowych.

w zakresie tworzenia

z:asad

Inspektor ochrony danych odpowiada za prawidlowe wykonanie zadafi i pocllega
bezpo Srednio Dyrekto r owi ZakJadu.

$8e.

Spoleczny Inspektor Pracy
1. Do zadafi Spolecznego Inspektora Pracy naIe?y w szczeg6\noSci:
1) kontrolowanie przestzegania przepis6w prawa pracy,

2)
3)

branie tdzialu w ustalaniu okoliczno6ci i przyczyn wypadk6w przy pracy,
zgodnie zprzepisarri prawa pracy,
branie udzialu w analizowaniu przyczyn powstawania wypadk6w przy pracy,
zachorowari na choroby zawodowe i inne schorzenia wywolane warunkami

Srodowiska pracy,
4) uczestniczenie w przeprowa dzaniu spolecznych ptzeglqd6w warunk6w prac'F,
s) podejmowanie dzialania
rzecz aktywnego udzialu pracownik6w
w ksztaltowaniu wlaSciwych warunk6w bezpieczefrstwa higieny ptacy oruz

na

2"

i

przestrzeganie przez pracownik6w przepis6w i z:asad
bezpieczefrstwa i higieny pracy,
6) wykonywad innych zadair okreslonych w ustawie o spolecznej inspekcji pracy
i w przepis ach szczeg6lnych.
Spoleczny inspektor Pracy odpowiada za prawidtowe wykonanie zadail i podlega
bezpoSrednio Dyrektorowi Zakladu.

oddzialywanie

na

$ e0.

1.

Pelnomocnik ds. Praw Pacjenta
Do zadafiPelnomocnika ds. Praw Pacjentanale|y w szczeg6lno$ci:
1) nadz6r nad przestrzeganiem praw pacjenta w Zakladzie,

zapewnienie pacjentowi dostgpu do informacji w zakresie jego praw
i obowi4zk6w,
3) podejmowanie dzialafi wyjaSniaj4cych w zwiqzkt ze zlohonq skarg4 lub

2)

wnioskiem,
4) monitorowanie satysfakcji pacj enta,
s) wsp6lpraca z Naczelnym Lekarzem w sprawach dotycz4cych przestrzegania praw
i obowi4zk6w pacjenta.
2. Pelnomocnik ds. Praw Pacjenta odpowiada za prawidlowe wykonywanie zadait
i podlega bezpoSrednio Naczelnemu Lekarzowi.
$e1.

Pracownik Socjalny
l.Do zadah Pracownika Socjalnego nale|y w szczeg6lnoSci:
1) pomoc w organizacji Srodowiska opiekuriczego w Srodowisku domowym lub
opieki instytucjonalnej dla pacjent6w wymagai4cych takiej pomocy,
2) pomoc osobom rodzinom przezwyciEhania trudnych sytuacji zyciowych,
kt6rych nie s4 one w stanie pokonai wykorzystuj4c wlasne uprawnienia, zasoby
i mozliwo3ci,
3) analizowanie danych dotycz4cych syuacji socjalno-bytowej pacjenta,
4) ustalanie zakresu pomocy jakiej bgdzie potrzebowal pacjent opuszczajqcy

i

Zal<tad.
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5)

ustalenie wsp6lnie
pacjetrtem i jegg rodzin4 kierunk6w dziaNaft zmieruaj6cych
.z
do zapewnienia wlasciwego
Srodowiska domowego, rodzinnego, zawodowego
i szkolnego,
6) informowanie chorego i jego rodziny o mozliwo5ciach pomocy instytucjonalnej
w zakresie opieki socjalno-bytowej,
7) pomoc choremu i jego rodzinie w nawi4zywaniu kontaktu
z instytucjami opieki

zdrowotnej

i pomocy socjalnej w rozwi4zywaniu

Zyciowych.

r6znorodnych proutemow

Pracownik socjalny odpowiada za prawidlowe wykonanie
?.
pielggniarce.
bezpoSrednio
Naczelnej

zadah

i

podlega

$e2.
1.

Psycholog
Do zadafiPsychologa nale|y w szczeg6lnoSci:

1) podejmowanie dziatafl mediacyjnych

i

w

interwencyjnych
sytuacjach
kryzysowych,
2) dokonywanie diagnozy wstgpnej, dotyczqcej stanu psychicznego, emocjonalnego,
zdrowia frzycznego oraz poziomu funi<cjonowania u,nylto*rgo " pacjenta,
udzielanie wsparcia psychologi cznego pacjentowi w sytuacji jego ttrororv,
zagr ohenia Zy cia lub dmierci
3) udzial w przygotowaniu pacjent6w do szczeg6lnie trudnych i obci4zaj4cych badait
zabieg6w,
pomoc
4)
psychologicznq na rzecz,prawidlowego rozwoju relacji lekarz-pacjent,
leknz-rodzina pacjenta, pielggniarka-pacjent, pielggniarkl-rodzina purj.n1u,
5) przeprowadzanie rozm6w terapeutycznych- z'iodzinq parSenia
sytuacji
stwierdzenia przy?yciowej Smierci m6zgu, w celu wyt<"orzysiania organ6w
dla
zabieg6w transplantacyj nych,
6) wsp6lpraca z rodrinami pacjent6w celem przygotowania ich do umiejgtnego
postgpowania z pacjerrtem w warunkach domowych,
7) wsp6lpraca ze wszystkimi kom6rkami organizacyjnymi szpitala w zakresie
zapotrzebowania na uslugg psychologiczn4.
P-sycholog odpowiada za prawidlowe wykonywanie zadafi i podlega
bezpoSrednio
Naczelnemu Lekarzowi.

*

$92a.

Kapelan szpitala
zadah kapelana nale|y Swiadczenie duszpasterskiej poslugi wobec pacjent6w

Do

ZakJadu.

$e2b.

Koordynator ds. Transplantologii
Koordynator ds. Transplantologii jest to samodzielne stanowisko do zakresu
dziatania
kt6rego nale?y koordynowanie przebiegu identyfikacji kwalifikacji potencjalnych
dawc6w naruqdlw onzprzebiegupobrari- Stanowisko pbdt.gu Naczeln"emu
Lekarzowi.

i

$92c.

.Koordynator ds. Transfuzjologii
'Koordynator ds. Transfuzjologii jest to samodzielne stanowisko do zadaft kt6rego
nalely nadz6t nad przestrzeganiem standard6w dotycz1cych postepow ania z k*]q
ii materialami krwiopochodnymi.
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$93. (uchylony)
$93a.

Warunki wsp6ldzialania kom6rek organizacyjnych Zaldadu

l"

Kom6rki organizacyjne ZakJadu obowi4zane s4 do wsp6ldzialania w celu zapewfenia
sprawnego i efektywnego ich funkcjonowania w zakresie diagnostyczno -leczni<>zym,
rehabilitacyjnym, pielggnacyjnym i administracyjno - gospodar czym.

2.

Oryanizacja

i

zadania poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych Zakladu w zakresie
jakoSci Swiadczonych uslug opracowane zostaly zgodnie
wytycznyrni
Zintegrowanego Systemu Zarz4dzania. Podstawowymi dokumentami s4 Ksigga
JakoSci i procedury systemowe.

3. Za

z

wlaSciwe wsp6ldzialanie odpowiedzialne sQ osoby kieruj4ce kom6rkami

oryanizacyjnymi Zal<tadu,b4dL inne osoby .vqlznaczone przez Dyrektora.

4.

Wsp6ldzialanie kom6rek organizacyjnych z uwzglgdnieniem wzajemnych powi4zari
w ujgciu procesowym przedstawiazal4czniknr 3 do Regulaminu Oryanizacyjnego.

Rozdzial9
Warunki wsp6ldzia\zniaz innymi podmiotami wykonuj4cymi dzialalnoSd lecznicz4
w zakresie zapewnienia prawidlowo5ci diagnostykin leczenian pielggnacji i rehabilitacji
pacjent6w oraz ci1g\oSci przebiegu procesu udzielania Swiadczefi zdrowotnych

$e4.

l.

Poszczeg6lne kom6rki organizacyjne

w

zakresie prawidlowoSci
postgpowania leczniczego
korzystaj
2.

J.

4c y

i

pracownicy Zakladu wsp6ldzialaj4 ze sob4
i kompleksowoSci diagnostyki, terapii i ci4glo6ci
w stosunku do pacjent6w przebywaj4cych orz

ch z uslug Zal<ladu.

wsp6ldziala z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidlowogci
diagnostyki,leczenia pacjent6w i ci4glo5ci postgpowania,w szczeg6lnoSci paptzez
kierowanie do innych plac6wek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecenie badari
laboratoryjnych nie wykonywanych w zaHadzie, kierowania na zabiegi
specjalistyczne, o ile nie ma mo2liwoSci ich wykonania w Zal<Nadzie.
Szczeg6lowe zasady wsp6tdzialania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie
okreSlonym w ust. 2, okreslaj4 przepisy prawa oraz postanowienia um6w zaweutych
pomigdzy tymi podmiotami a Zak<tadem.
Zal<Nad

Rozdzial

l0

WysokoSd oplaty za udostgpnienie dokumentacji medycznej ustalonej w spos6hr
okreSlony w art.28 ust.4ustawy z dnia 6listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku

Praw Pacjenta
$es.
1. Za udostgpnienie dokumentacji medycznej poprzez sporzqdzenie
lub kopii ZakJadpobiera oplatg w wysokoSci za:

44

jej wyci4g6w,

odpis6w

1\
L)

jedn4 strong wyci4gu lub odpisu dokumentacji medycznej

*

w wysokoSci
nieprzekraczajqcej 0,002 przecigtnego wynago dzeniaw-popriednim kwartale od
pierwszego dnia nastgpnego miesiqca po ogloszeniu przez prezesa Gl6wnego
urzgdu statystycznego

w

Dzienniku Urzgdowym Rzeczpospolitej polskiej
o,Monitor Polski" na podstawie art.z0 pkt,2 ustawy z dnia l7-grudnia l99gr.
o emeryturach i rentach z FunduszutJbezpieczeri Spolecznych,
2) J-.qry strong kopii dokumentacji medycznej
- w wysokosci niepruewaczalqcej
0,0002 przecigtnego wynagrodzenia, o kt6rym mowa wpkt l,
3) sporz4dzenie wyci4gu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na
elektronicznym noSniku danych, jeleli zakad prowadzi dokumentacjg medyczn4
w formie elektronicznej - w wysokosci nieprzefuaczalqcej 0,002 przecigtnego
wynagrodzenia, o kt6rym mowa w pkt 1.
2. Otr>lxy, o kt6rej mowa w ust. 1, nie pobiera sig w przypadku udostgpnienia dokumentacji

medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w Zqdanym
zakresie i w spos6b, o kt6rym mowa w art. 27 ust. I pkt 2 i i oraz urt. : uriu*y o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (gnzez sporz4dzenie jej wyci4gu, odpisu,
kopii lub wydruku, na informatycznym nosniku danych, w formie s{anu), 2) w zwiqzku z postgpowaniem przed wojew6dzk4 komisj4 do spraw orzekania o
zdat zeniach me dycznych,

3) Agencji Oceny Technologii Medycznych
Medycznych.

i

Taryfikacji oraz Agencji Badari

Rozdzial ll
Organizacja procesu udzielania Swiadczer[ zdrowotnych w przypadku pobierania oplat
$e6.

l. JeZeli skierowanie lekarzaubezpieczenia

zdrowotnego jest wymagane, a pacjent go nie
posiada, w6wczas ponosi on koszt udzielenia Swiadczenia zdrowbtnego,-za wyj4tti.*
przypadk6w okreslonych w art. 57 ust. 2 art. 60 ustawy o Swiadczeniacir- opieki
zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych. WysokoSd oplat za {;wiadcienia
zdrowotne, kt6re mog4 byi, zgodnie z przepisami ustawy o dzialalnodci leczniczej lub
przepisami odrgbnymi, udzielane za czqilciow4 albo calkowit4 odplatno6ci4, okresla

i

zal1cznikm2.

2" WysokoS6 oplat za Swiadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niz

osoby
uprawnione do Swiadczefi zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w publicznych ustala
Dyrektor ZaLJadu. Przy ustalaniu wysokoSci oplaty Dyrektor Zal<ladu uwzglgdnia
rueczywiste koszty udzielenia Swiadczenia zdrowotnego.
3. Oplaty za uslugi zdrowotne na zasadach okreslonych w umowach cywilnoprawnych
zawafiych migdzy ZaLdadem innymi osobami lub jednostkami organizacyjnymi,
s4 ustalane ptzez strony umowy.
4. WysokoS6 oplat za Swiadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niz osoby
uprawnione do Swiadczeh zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w publicznych ustala
Dyrektor Zakladu. Przy ustalaniu wysokoSci oplaty Dyrektor Zildadu uwzglgdnia
neczyviste koszty udzielenia dwiadczenia zdrowotnego.
5. Oplaty za uslugi zdrowotne na zasadach okreSlonych w umowach cywilnoprawnych
zawattych miEdzy Zakladem innymi osobami lub jednostkami organizacyjnymi,
s4 ustalane ptzez strony umowy.

i

i
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RozdziaN12
WysokoSd oplat zaprzechowywanie zwlok pacjenta przezokres dluZszy nti:72 godziny
od os6b lub instytucji uprawnionych do pochowania zwlok na podstawie ustawy z dnia
31 sfycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, po2.295,
zp6Ln.zm.) oraz od podmiot6w, na zlecenie kt6rych przechowuje sig zwloki w zrvi4zku
z tocz4cym sig postgpowaniem karnym

$97. Ustala sig nastgpuj4ce

oplaty:

1) za przechowywanie zwlok pacjenta

2)

przez okres dluzszy nrz 72 godziny od os6b
lub instytucji uprawnionych do pochowania zwlok na podstawie ustawy z dnta3I
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowani:u zmarlych (Dz.TJ. 22000 r" Nr 23, poz.
295,2p62n. zm.) - w wysokoSci 50,00 zl + VAT, zakuhd4rozpoczgtqdobg,
od podmiot6w, na zlecenie kt6rych przechowuje sig zwloki w zwipku ztoczqcym
sig postgpowaniem karnym - w wysokoSci 50,00 zl + VAT, zaka2dqrczpoczEtq
dobg.

Rozdzial 13
WysokoSd oplat za $wiadczenia zdrowotne, kt6re mog4 byd, zgodnie z przepisami
ustawy lub przepisami odrgbnymi, udzielane za czgSciow4 albo calkowit4 odplatnoiici4
$ e8.

I.

Za udzielane dwiadczenia zdrowotne inne niz finansowe ze Srodk6w publicznych
pacjenci ponosz4 oplaty zgodnie z ustalonym cennikiem oplat, kt6ry stanovn zaL1cznik
nr 2 do Regulaminu, zatytulowany ,,Wysoko66 oplat za udzielane Swiadczenia
zdrowotne inne niz finansowe ze $rodk6w publicznych".
przypadku Swiadczeri zdrowotnych udzielanych
podstawie um6w
cywilnoprawnych zawafich
podmiotami instytucjonalnymi (osoby prawne,
przedsigbiorcy) ceny $wiadczeri ustalane s4 w drodze negocjacji bez zastosowania
cennika, o kt6rym mowa w ust. 1.
Za Swiadczenia zdrowotne (z vryl4czeniem Swiadczerl udzielanych przez Szpirtalny
Oddziat Ratunkowy) udzielone osobom nieuprawnionym do $wiadczeri zdrowotnych
finansowanych ze Srodk6w publicznych pobiera sig oplatg w wysokoSci okre$Jtonej
z odpowiednim zastosowaniem regul obowiqzujqcych przy ustalaniu odplatno3ci
zatakie Swiadczenie naleZnej Zakladowi ze strony platnika publicznego.
Za Swiadczenia zdrowotne udzielone przez Szpitalny Oddziat Ratunkowy Oso,bom
nieuprawnionym do Swiadczeri zdrowotnych finansowanych ze Srodk6w publicznych
pobiera sig oplatg w wysoko3ci olaeslonej dla takich Swiadczeri w zal}czrnku nr 2
do Regulaminu.

2. W
3.

4.

na

z

Rlozdzixl14
Sp os 6 b kierowania kom6 rkami o rganizaryj nymi Zal<ladu

$99.

Zaldadem kieruje Dyrektor przy pomocy:
Zastgpcy Dyrektora do Spraw Finansowych,

l)

2) NaczelnegoLekana,
3) Naczelnej Pielggniarki,
4) Gl6wnego Ksiggowego,
5) lekarzy kieruj4cych oddzialami

i

kierownik6w pozostalych kom6rek

oryanizacyjnych.
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$ 100.
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2.

Dyrektor ZaI<Ladu jednoosobowo sklada oSwiadczenia woli w imieniu Zakladu.
Dyrektor ZakNadu moZe upowaznid Zastgpca Dyrektora do Spraw Finanso\,vych lub
NaczelnegoLekaruado skladania oSwiadczef woli w imieniu Za&adu,

$101. PodlegloSi sluZbowa okreslona jest w Strukturze oryanizacyjnej zakladu Ieczniczego
Zakladu, stanowi4cej zaL1czniknr
$102.

I

do Regulaminu.

l.

Naczelnemu Lekarzowi

2.

zawodowego pracownik6w dzialalnoSci podstawowej poprzez planowanie,
organizowanie i przeprowadzanie szkolef .
Za sprawne funkcjonowanie oddzial6w szpitala pod wzglgdem medycznym,

3"

i

Naczelnej Pielggniarce podlegaj4 pracownicy medyczni.

Naczelny Lekwzi Naczelna pielggniarlia odpowiadaj4
za prowadzenie polityki kadrowej w odniesieniu do pracownik6w uwzglgdniajacej
obecne i ptzyszle potrzeby ZahJadv oraz za stymulowanie ci4glego doskonaienia

administracyjnym i gospodarczym oraz za wlaSciwe leczenie ctrorych odpowiadaj4
lekarze kieruj4cy oddzialem.
Za wlaficiwe organizowanie pracy personelu pielggniarskiego i pomooniczego onz
nadz6r nad wykonywaniem opieki nad chorymi w oddziale szpitalnym odpowiada
pielggniark al p ohohna oddzialowa.

$103"

1. Kierownicy kom6rek

2.

organizacyjnych Za&adu odpowiedzialni sQ za wlaSciwe
organizowanie pracy w podleglych kom6rkach oraz za zapewnienie prawidlowego
i terminowego wykonywania powierzony ch zadafi i obowi4zk6w.
Do obowiqzk6w kierownik6w kom6rek organizacyjnych w szczeg6lnoSci nale2y:
1) ustalenie zakres6w obowi4zk6w, uprawnieh oraz odpowiedzialnoSci podieglych
pracownik6w,
2) organizowanie i planowanie pracy kom6rki organizacyjnej,
3) :nadzorowanie i kontrolowanie prawidlowego oraz terminowego wykonania przez
podlegl4 kom6rkg obowi4zk6w i zadah,
4) przydzielanie pracy podleglym pracownikom udzielanie wytycznych co do
sposobu ich wykonania,
5) udzielanie wyjaSnieri w zakresie spraw objgtych dzialalnoSci4 kom6rki,
6) nadzorowanie kontrolowanie przestrzegania przez podleglych pracovmik6w
dyscypliny pracy,
7) wsp6ldzialanie we wlaSciwym doborze kadr orcz tworzenie wlaSciwej atmosfery
lpracy w kom6rce,
8) wsp6ldzialanie z innymi kom6rkami organizacyjnymi w celu naleZytej rcalizacji
zadafi wymagaj 4cych uzgo dnieri,
9) trdzielanie wyjaSnief w sprawach skarg i wniosk6w,
10)prowadzenie i alctualizacjabaz danych w postaci zapis6w elektronicznych wedlug
llcompetencj i merytoryc zny ch,
I l) usprawnienie organizacji, metod i form pracy kom6rki organizacyjnej,
12) wykonywanie innych zadafpowierzonych przez bezpoSrednich p,rzelohonych oraz
Dyrektora ZaVJadu,

i

i

,'lq,/rq/
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s104.

Dla poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych ZaTdadu s4 ustanawiane szczeg6ltowe
regulaminy zatwierdzane ptzez Dyrektora Zal<N.adu, okreSlaj4ce min. spos6b
wsp6lpracy pomigdzy tymi kom6rkami pod wzglgdem administracyjnym,leczniczym
i gospodarczym.
Rozdzial 15
Prawa i obowi4zki pacjenta
$104a.

jest

przestrzegai wszystkie prawa pacjenta wynikaj4ce
szczeg6lno6ci z przepis6w ustawy o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta
z dnia 6 listopada 2008 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z p62n. zm.), ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (tj. Dz.IJ. z 2017 r. poz.882) oraz
z ustaw reguluj4cych dziatalnoS6 podmiot6w Ieczniczych wykonywanie zawo,d6w
medycznych.
Zal<lad obowi4zany

i

w

i

$10s.
Prawo pacjenta do Swiadczeri zdrowotnych
1. Pacjent ma prawo do Swiadczeri zdrowotnych odpowiadaj4cych wymaganiom
aktualnej wiedzy medycznej.
2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych mozliwo$ci udzielenia odpowiedlnich
Swiadczeri zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach
medycznych, procedury ustalaj4cej kolejnoSi dostgpu do tych Swiadczeri.
3. Pacjent ma prawo 24da6, aby udzielaj?cy mu Swiadczeri zdrowotnych:
1) Iekarzzasiggn4l opinii innego lekarzalub zwolal konsylium lekarskie;
2) pielggniarka (poloZna) zasiggngla opinii innej pielggniarki (polo2nej).
4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia Swiadczeri zdrowotnych ze
wzglgdu nazagrolenie zdrowia lub zycia.
5. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania Swiadczeri zdrowotnych
zvnyzanychz porodem.
6. Pacjent ma prawo do Swiadczefi zdrowotnych udzieianych z nalebyt4 starannoSci4
w warunkach odpowiadaj4cych wymaganiom fachowym i sanitarnym.
$106.
Prawo pacj enta do taj emnicy informacj i z nim zwt4zany ch
Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonuj4ce zaw6d medygzny,
tym udzielaj4ce mu Swiadczeri zdrowotnych, informacji nim zwiqzanych,
a uzyskanych w zwi4zku z wykonywaniem zawodu medycznego,r6wnieZ po Smierci
pacjenta.

w

z

$107.

Prawo pacjenta do wyraZenia zgody na udzielenie Swiadczeri zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do wyruhenia zgody na udzielenie okreslonych Swiadczeri

zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji, jeZeli przepisy
odrgbnych ustaw nie stanowi 4 inaczej.
2. Pacjent, w tym maloletni, kt6ry ukof czyl 16 lat, ma prawo do wyru2enia zgody na
przeprowadzenie badania lub udzielenie innych dwiadczeri zdrowotnychprzezlekarza.
3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta maloletniego, calkowicie ubezwlasnowolnio:nego
lub niezdolnego do swiadomego wyrahenia zgody, ma prawo do wyraZenia zgody,
o kt6rej mowa w ust. 8. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego praw,o to,
w odniesieniu do badania,moze wykonai opiekun faktyczny.
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maloletni, kloty ukoirczyl 16 lat, osoba ubezwlasnowolniona albo pacjent
chory psychicznie lub uposledzony umyslowo, Lecz dysponuj4cy dostatecznym
tozeznaniem' ma prawo do wyrazenia sprzeciwu co do -udziiieniu S*iudrzenia
zdrowotnego, pomimo zgody przedstawipiela ustawowego lub opiekun a faktycznego.

4. Pacjent

5.

takim przypadku wymagane jest zezwolenie
!Badanie
lub

s4du opiekuriczego"

udzielenie pacjentowi innego Swiadczenia zdrowoine go bezjego zgody
jest dopuszczalne,jezeli wymaga on niezwlocznej pomocy lekarski"i, ur"wzgtgdu
na
stan zdrowia lub wiek nie moze wyrazil zgody i nie ma mozliwoSci poro"umienia sig
z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
7,goda orv sprzeciw na udzielenie Swiadczeri zdrowotnych mog4
byi wyra2one ustnie
albo takim zachowaniem wyZej wymienionych os6b, kt6re
rporOU niebudz4cy
w4tpliwoSci wskazuje na wolg poddania sig proponowanym przezlekarza czynnoSci4
albo brak takiej woli.
W przypadku zabiega operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub
diagnostyki stwarzajqcych podwyhszone ryzyko dla pacjenta, zgodg lub sprzeciw na
ich wykonanie pacjent musi wyrazil w formie pisemnej. Przed wyrazeniem zgody
pacjent ma prawo do uzyskania wszelkich informacji o stanie iwojego zdrowil
i ewentualnych komp I ikacj ach zwiqzany ch z planow anym zabi e gi em.

*

7.

$108,,

Prawo do poszanowania intymnoSci i godnodci pacjenta onzleczenia b6lu
1" Pacjent ma prawo do poszanowania intymnoSci i godno3ci, w szczeg6lnogci w czasie
udzielania mu Swiadc zeh zdrowotnvch.
2" Prawo do poszanowania godnoSci obejmuje takZe prawo do umierania w spokoju
godnoSci. Pacjent znaldujqcy sig w stanie terminalnym ma prawo do Swiadczeri
zdrowotnych zapewniai4cych lagodzenie b6lu i innych cierpieri.

i

a

4.

5"

Przy udzielaniu Swiadczefi zdrowotnych moze by6 obecna osoba bliska, jezeli
?yczenie takie wyrazi pacjent.

Osoba wykonuj4ca zaw6d medyczny udzielajqca Swiadczeri zdrowotnych pacjentowi
moze odm6wi6 obecno5ci osoby bliskiej przy udzielaniu Swiadczef zdrowotnych,
wprzypadkg istnienia prawdopodobieristwa wyst4pienia zagroaenia epidemicznego
lub ze wzglgdl na bezpieczefstwo zdrowotne pacjenta, Odmowg odnotowuje sig
w dokumentacji medycznej.
Osoby wykonuj4ce zaw6d medyczny, inne niz udzielajqce dwiadczeri zdrowotnych,
vczestnicz4 przy udzielaniu tych Swiadczeri tylko wtedy, gdy jest to niezbgdne ze
wzglgdu narodzal Swiadczenia. Uczestnictwo, atakhe obecnoS6 innych os6b wymaga
zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta maloletniego, calkowicie
ubezwlasnowolnionego lub niezdolnego do Swiadomego wyra2enia zgody, jego
przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonuj4cej zaw6d medyczny, udzielaj4cej
$wiadczenia zdrowotnego.

6" Pacjent ma prawo do leczenia b6lu. Zaklad podejmuje dzialania polegaj4ce na
okreSleniu stopnia natghenia b6lu, leczenia b6lu oraz monitorowaniu skutecznosci
tego leczenia.
$10e.
P:rawo pacjenta do dokumentacji medycznej

l.

2,

Pacjent ma prawo do dostgpu do dokumentacji medycznej dotycz4cej jego stanu
zdrowia oraz udzielonych mu Swiadc zeh zdrowotnych.
ZaWad udostgpnia dokumentacjg medyczn4 pacjentowi lub jego przedstawicielowi
ustawowemu, b4d2 osobie upowaznio nej przezpacjenta.
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3. Po Smierci

pacjenta, prawo wgl4du w dokumentacjg medyczn4 przysluguje osiobie
upowaZnionej przez pacjenta za 2ycia lub osobie, kt6ra w chwili zgonu pacjenta byla
jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostgpnianal:"ak2e
osobie bliskiej, chyba 2e udostgpnieniu sprzeciwi sig inna osoba bliska lub sprzeciwil
sig temu pacjent za Zycia. W przypadku uzasadnionych w4tpliwoSci co do
uprawnienia osoby bliskiej, sporu migdzy osobami bliskimi lub sprzeciwu
wyraZonego zaLycia pacjenta udostgpnienie dokumentacji osobie bliskiej nastgpuie na
podstawie orzeczenia s4du.

$110.

Prawo pacjenta do zg)oszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenialekarua

Facjent lub jego przedstawiciel ustawolvy mogq wnieSi sprzeciw wobec opinii albo
orzeczenia okeSlonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodachlekana
i lekarza dentysty, jezeli opinia albo orzeczenie ma wplyw na prawa lub obowi4zki
pacjenta wynikaj4ce z przepis6w prawa.
$111.

Prawo pacjenta do poszanowania Lyciaprywatnego i rodzinnego
1" Pacjent korzystaj4cy calodobowych lub calodziennych Swiadczeri zdrowotnyclh ma
prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innyrni
osobami. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu ztymi osobami.
2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielggnacyjnej. Pnez dodatkow4 opiekg
pielggnacyjn4 rozumie sig opiekg, kt6ra nie polega na udzielaniu Swiadczeri
zdrowotnych, w tym takhe opiekg sprawowan4 nad pacjentk4 w warunkach ci41y,
porodu i pologu.
3. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o kt6rych mowa w ust. I
jezelirealt:zacja
tych praw skutkuj e kosztami poniesiony mi przez zakad.

z
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$112.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
1. Pacjent w zak<ladzie, korzystaj1cy z calodobowych
zdrowotnych, ma prawo do opieki duszpasterskiej.

lub calodziennych Swiadczeri

2. W

sytuacji pogorszenia sig stanu zdrowia lub zagrolenia Lycia za[Jad opieki
zdrowotnej jest obowiqzany umo2liwi6 pacjentowi kontakt z duchownym jego
:uflznania.

$113.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartosciowych w depozycie.
Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartosciowych w depozycie.
$114.

Prawa pacjenta wynikaj4ce z ustawy o zawodzie lekar:za i lekana dentysty z dnia
5 grudnia 1996 r.(tj. Dz.U. 22017 t. poz. 125 ze zm.)
Pacjent ma prawo do:
1) udzielania rnu Swiadczeri zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazar:riami
aktualnej wiedzy medycznej, dostgpnymi lekarzowi metodami i Srodkami zapobiegania,
rczpoznawania leczenia chor6b, zgodnie z zasadanri etyki zawodowej oraz z nak>zyt4
starannoSci4,

ft\[
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2) uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w kazdym przypadku,
Bdx zwloka w jej

udzieleniu moglaby spowodowad niebozpieczelistwo utraty zryaia, oig*iigo uszkodzenia
ciala lub cigZkiego rozstroju zdrowia, omzw innych przypadkach nie
cierpi4cych zwloki,
3) uzyskania od \ekarza przystgpnej informacji o i*oirn stanie zdrowia, iozpoznaniu,
proponowanych orcz mozliwych metodach diagnostycznycho lecznicrych,
daj4cyoh sig
przewidzied nastgpstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczerna omz
rokowaniu,
4)zuhqdania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu w6wczas, gdy
s4dzi, 2e lekaru ogranicza mu inform acjE z uwagi na jego dobro,
5) decydowania o osobach, kt6rym lekarzmoze udzielalinformacji,
6)wyraz eni a Zqdania aby lekarz ni e udzielal mu informacj i,
7)nievryruhenia zgody na przeprowadzenie przez lekarua badania lub udzielenia mu
innego Swiadczenia zdrowotnego,
8)wyrazeniV zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo
zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzajqcej podwyzszone
ryzyko,
9)uzyskaniaodlekwza informacji jezeli w trakcie wykonywaniazabiegu,b4dZ stosowania
okreSlonej metody leczenia lub diagnostyki, w zwi4zku z wyst4pieniem okolicznoSci
stanowi4cych zagrolenie dla Zycia lub zdrowia pacjenta, lekaru dokonal zmian w ich
zinkresie,

10) poszanowania przezlekana jego intymnosci

i godnosci osobistej,
11) wyrazenia Zyczenia, aby lekaru umozliwil obecnoS6 przy udzieianiu Swiadczerl
zrlrowotnych osobie bliskiej pacjentowi,
12) wnioskowania do lekarza o zasiggniEcie przez niego opinii wla6ciwego \ekarua
specj alisty lub zorganizowania konsylium lekarskie go,
13) dostatecznie wcze$niejszego uprzedzenia go przezlekarua o zarniwze odst4pienia od
jego leczenia i wskazania mu realnych mozliwoSci uzyskania okreslonego Swiadczenia
zrJrowotnego u innego lekarualub w zal<ladzie opieki zdrowotnej ,
14) zachowania w tajemnicy informacji zwiqzanych z nim a uzyskanych przez lekarza
w zwiqzku z wykonywaniem zawodu,
1.5) uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku
vtyruZenia zgody na ujawnienie dotyczqcych go informacji, bgd4cych w posiadaniu
lekuza,
1.6) wytuzania zgody lub odmowy na podawanie przezlekarza do publicznej wiadomoSci
clanych umozliwiaj4cych identyfikacj g pacjenta,
l7) pacjent, kt6ry ma byd poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:
a) wytalenia zgody lub odmowy na udzial w eksperymencie medycznym po
uprzednim poinformowaniu go przez lekarua o celach, sposobach i warunkach
przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzySciach leczniczych lub
poznav{czych, ryzyku oraz o mozliwoSciach cofnigcia zgody i odst4pienia od
udzialu w eksperymencie w kazdym jego stadium,
b) poinformowania go przezlekaruao niebezpieczefstwie dla zdrowiaiZycia jakie
mohe spowodowai natychmiastowe przerwanie eksperymentu,
c) cofnigciazgody na eksperyment medyczny w kazdym stadium eksperymentu.
$r1s,,

Prawa pacjenta okre3lone w ustawie z dnia 5 lipca 1996
i potoZnej (tj. Dz. U. 22016 r. poz. l25l ze zm.)
Pacjent ma prawo do:
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r. o zawodach

pielggniarki

1) udzielania mu Swiadc zefi zdrowotnych przez pielggniarkg, polozn4, posiadaj
4c4 prawo

wykonywania zawodu, zgodnie z aktuarnq, wiedz4 medyczn4, dostgpnymi jej
metodami i Srodkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczeg6ln4
starannoSci4,

2) udzielenia mu pomocy pruez pielggniarkqo polohn1, zgodnie z posiadanymi przez ni4
kwalifikacjami, w kaftdym przypadku niebezpieczeristwa utraty przez niego Zycia lub
powaznego uszczerbku na jego zdrowiu,
r) uzyskania od pielggniarki, poloznej informacji o jego prawach,
4) uzyskania od pielggniarki, poloznej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie
zwi4zanym ze sprawow an4 przez pielggniark E, poloimq, opiek4 pielggnacyjn4,
5\ zachowania
tajemnicy informacji zwi}zanych
nim, a uzyskanych ptrzez
pielggniarkg, poLolnq w zwi4zku z wykonywaniem zawodu,
6) Wrulaniazgody lub odmowy na podawanie przez pielggniarkg, polozn4 do publicznej
wiadomoSci danych umoZliwiaj 4cych identyfikacj g pacjenta.

w
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$116.

Frawa pacjenta okre6lone w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrpwia
psychicznego (Dz.U. z 2017 t., poz. 882 ze zm.)
Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upoSledzony umyslowo ma
prawo do:

1)

bezplatnych Swiadczeri zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zaklady
psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
2) bezplatnych lek6w i artykul6w sanitarnych oraz pomieszczenia i wy2ywienia, je1eli
przebywa w szpitalu psychiatrycznym bgd4cym publicznym zal<ladem opieki
zdrowotnej,
3) zapewnienia mu rodzalu metod postgpowania leczniczego wlaSciwych nie tylko
z uwagi na cele zdrowotne, ale takhe ze wzglgdu na interesy oraz inne jego dobro
osobiste dqzenre do jego poprawy zdrowia w spos6b najmniej dla pacjenta
uci42liwy,
4) porozumiewania sig bez ograniczef z rcdzin4 i innymi osobami, w przypadku gdy
przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy spolecznej,
s) wyst4pienia o okresowe przebywaniepozaszpitalem bez wypisywania go zzakJadu,
6) vprzedzenia go o zarriarze zastosowania wobec niego przymusu bezpoSredniego;
dopuszczenie zastosowania tego Srodka wobec pacjenta musi wynikai z ustawy,
7) uprzedzenia o zamiarze pneprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody
oraz podaniaprzyczyn takiej decyzji; badanie takie moze by6 przeprowadzone, jezeli
zachowanie pacjenta wskazuje na to, 2e z powodu zaburzeri psychicznych rnoze
zagruLad bezpoSrednio wlasnemu zyciu albo zyciu lub zdrowiu innych os6b, b4df nie
jest zdolny do zaspokojenia podstawolvych potrzeb zyciowych,
8) wyrahenia zgody lub odmowy na przyjgcie do szpitala psychiatrycmrcgo,
z wyNTczeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczq4 przyjgcie do szpritala
psychiatrycznego bez zgody pacj enta,
e) poinformowania i wyjaSnienia mu przez \ekarza przyczyrly przyjEcia do szpritala
psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyrazit nato zgody omz uzyskania inforrnacji
o przysluguj4cych mu w tej sytuacji prawach,
10) cofnigcia uprzednio wyraZonej zgody naprzyjgcie do szpitala psychiatrycznego,
11) niezbgdnych czynnoSci leczniczych majqcych na celu usunigcie pl:zyczyny
lrzyjgcia
go do szpitala bez jego zgody zapoznania go z planowanym postgpowaniem
leczniczym,

i

i
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12) wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jezeli przebywa w nim bez vtyru1enia przez
siebie zgody, jezeli ustaly przyczyny jego przyjgcia i pobytu w ,riitul.,
psychiatryc znym bez takiej zgody,
13) pozostania w szpitalu w sytuaoji, o kt6rej mowa w pkt. 17, za swoj4 p61niej
wyrazonQ zgodq, jezeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest
celowy,
14) zNozenia, w dowolnej formie, wniosku
psychiatrycznego,

do

o nakazania wypisania go ze szpitala

o

ze

s4du opiekuriczego
nakazanie wypisania
szpitala
psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitalana wniosek,
16) informacji o terminie i sposobie z.lohenia wniosku do s4du opiekuriczego, o kt6rym
mowa w pkt.l5,
15) wyst4pienia

17) zlohenia wniosku

o

w

ustanowienie kuratora, jezeli przebywaj4c
szpitalu
psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzeniawszystkich swoich spraw, albo
spraw okreSlonego rodzaju orazmaprawo do tego, aby osoby wykonuj4ce czynnoSci
wynikaj4ce z ustawy zachowaly w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym
powzigly wiadomo$i wykonuj4c czynnoSci wynikaj4ce z ustawy,
18) informacji o zakesie dzialania i sposobie kontaktu zRzecznnkiem Praw Pacjenta
Szpitala P sychiatryczne go,
19) przekazaniaustnych i pisemnych skarg dotyczqcych naruszenia praw,
20) spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w warunkach
zapevtniajqcych swobodg wypowiedzi, nie p62niej niz w terminie 7 dni od dnia
zgjo szenia takiej potrzeby,
21) uzyskania informacji o rczstrzygnigciu zgloszonej sprawy.
s117.
Prawa pacjenta okreslone w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu
iprzeszczepianiu kom6rek, tkanek inwzqd6w (Dz.tJ.z2}ll r. poz.793 ze zm.).
1. Pacjent ma prawo do:
1) wyraZenia cofnigcia w kazdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego Smierci
kom6reko tkanek i naruqd6w,
2) dobrowolnego wyraZenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za Lycia
kom6rek, tkanek \ub narz4d6w w celu ich przeszczepienia okreslonemu biorcy,
jezeli ma peln4 zdolnoSd do czynnoSci prawnych,
3) ochrony danych osobowych dotyczqcych dawcy/biorcy przeszozepu i objgcia ich
tajemnic4.
2. Pacjent maj4cy byd biorc4 ma prawo do umieszczenia go na liScie os6b oczekuj4cych
napneszczepienie kom6rek, tkanek i narz4d6w i by6 wybrany jako biorca w oparciu
o kryteria medyczne.

i

s118.
Clbowi4zki pacjenta
1. Pacjent powinien w szczeg6lnoSci:
1) zachowywa6 sig kulturalnie,
2) przestrzegal higieny osobistej orcz ufizymywa6 wlaSciwy stan sanitarny swojego
otoczenia,
3) nie zakJ6ca6 spokoju innym chorym oraz personelowi zakJadu, w szczeg6lnoSci
przestzeganie ciszy nocnej,

(fuq
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4)

stosowa6 sig do ustalonego porz4dku pracy zespolu - a w szczeg6lnoSci pacjent
powinien byi obecny w swojej sali w godzinach obchodu, wykonywania zabieg6w
oraz wydawania posilk6w,
5) posiadad odpowiednie dokumenty dow6d osobisty, dow6d potwierdzaj4cy
podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu (ksiqheczka vbezpieczeniowa, odcinek
renty lub emerytury), skierowanie od lekarzaubezpieczeniazdrowotnego, wyniki
badari wykonanych lub zleconych do wykonania przezlekarzapodstawowej opieki
zdrowotnej,
6) nie opuszczad terenu szpitala, chyba, 2e zostal do tego upowazniony przez
odpowiedni4 osobg,
7) stosowad sig do zalecefilekarza,
8) zariechal przyjmowania jakichkolwiek lek6w oraz nie poddawa6 sig Zadnym
zabiegom medycznym bez zezwolenia Lekarua oraz poinformowa6 lekarua
prowadz4cego
stale przyjmowanych lekach niezwiqzanych
jedno,stk4
chorobow4, kt6ra jest przyczyn4 hospitalizacji (uZywanie tych lek6w w czlasie
pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza),
9) wsp6lpracowad z personelem zakladu w wykonywaniu czynnoSci zmieruaj4<:ych
do poprawy stanu zdrowia chorego,
10)uzyska6 zgodg na spoZycie lub podanie do spozycia innym pacjentom zywnroSci
i napoj6w przyniesionych spoza zakladu,
11)szanowa6 wlasnoSd zakladu (pacjent ponosi odpowiedzialno36 odszkodowawcz4
zaszkody v,ryrz1dzone w mieniu plac6wki dokonane zwiny pacjenta),
l-2)zlozyd do depozytu wszystkie wartoSciowe przedmioty bgd4ce
jego
posiadaniu (zakJad nie ponosi odpowiedzialnoSci za zagubienie ueczy takiego
rodzaju nie zlohonych do depozytu),
13) stosowad sig do przepis6w o bezpieczeristwie, higienie i zagroaeniu pozarolvym,
l4)przestrzegat zakazu manipulowania przy aparatttrze i wz4dzeniach medycznych,
elektrycznych, gazowych wentylacyjnych i grzewczych,
l5)udzielii w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielggniarskiego pelnej i prawdziwej
informacji o swoim stanie zdrowia,
16)korzystai z telefon6w kom6rkowych w spos6b nie stwarzal1cy ucipzliwoSci dla
innych pacjent6w poza godzinami ciszy nocnej. Ze wzglgdu na obec:noS6
aparatury medycznej mo2liwoSi powstania zal<N.6ceri w jej funkcjonowaniu
Dyrektor mohe okreSlii strefy i pomieszczenia, w kt6rych obowi4zuje calkowity
zakaz korzystania
telefon6w kom6rkowych
doruhnie lekarz kieruj4cy
oddzialem lub kierownik kom6rki organizacyjnej.
Pacjentowi nie wolno:
1) przechowywad na terenie zaldadu artykul6w zywnoSciolvych latwo psuj4cych sig,
2) wnosi6 do zakladu ani spozywa6 napoj6w alkoholowych,
3) posiadai ani stosowa6 Srodk6w odurzaj4cych, narkotyk6w, substancji
psychotropowych i innych podobnie dziataj4cy ch,
4) pali6 tytoniu na terenie zalrJa&a,.
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Rozdzial 16
Postanowienia dodatkowe
$11e.

1.

Na terenie zaldadu obowi4zuje zakaz:
1) palenia tytoniu, spoZywania napoj6w alkoholowych
uZyciu alkoholu,
2) wprowadzania zwieru4t,
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i

przebywania

w

stanie po

3) wnoszenia broni i

innych przedmiot6w mogqcych stwarza 6 zagrozenie
dla zycia
lub zdrowia pacjent6w i pracownik 6w zaktaii.
iL. osoby odwiedzajrye chorych winny
sig w taki spos6b, aby to nie
przeszkadzalo pacj entom i pracownikom^2i,i"oyiuc
Zakladu,
3i' Parkowanie samoohod6w na terenie posesji
iulrtudu moze odbywa6 sig tylko
w miejscach do tego wyznaczonych.
4l' Pracownicy z}$a!u mog4 wjekdzal na teren zakladui mog4 pozostawia6
samoch6d
na terenie zaldadu na czas wykonyr,vania pracy wedlug- "zisad
ustalonych przez
Dyrektora Zakadu.
5' osoby wjezdaajqce i parkuj4ce samochody na terenie posesji zakladu sq zobowiqzani
do uiszczenia oplaty parkingowej
6' zasady pobierania oraz wysokosi oplat parkingowych okresla Dyrektor w stosownym
zarzqdzeniu.
7' Przekazywanie obowi4zk6w przez Pracownik6w zakladuprzy pracy zmianowej lub
dyhurachmedycznych odbywa sig w spos6b pisemny.

RozdziallT
Postanowienia koricowe
$121,
I

'

2,

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie
maj4 odrgbne przepisy.
Regulamin wchodzi w Lycie z dniemlg czerwca 20r2r.

ZaN4czniki:

Zal1czniknr tr - Struktura organizacyjna
ZaLqcznik nt 2 - Wysoko56 oplaL zaubzielane Swiadczenia
zdrowotne inne niz finanso wane ze
Srodk6w publicznych
Zalqcmiknr 3 - Schemat wsp6ldzialania kom6rek organizacyjnych
z uwzglgdnieniem
wzajemnych powi4zafi w uj gciu procesowyrn

DYREKTOR
Marta Frankowska
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inne ni2 firransowane ze Srodk6w pubticznych

TSH,

ff3, fT4. a-TpO
rozmaz, mocz,Fe, Ca, p, glukoza,CRp

OB, mocz, lipidogram, glukoza, ALAT
Panel dla mgZcrvrnv po
morfologia, OB, mocz, lipidogram, glukoza,pSA

OB, mocz, lipidogram, glukoza, magnez,FSH,TSH

morfologia, mocz - badanie og6lne, glukoza, OB.

5

212

+0E

Wysokose oplat za udzielane Swiaclczenia
zdrowotne
inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych

TG koSci palc6w dloni - 2 oroieko

TG staw6w kolanowych
TG koSci podudzia - 2

h^x,

6

212

Wysokosd oplat za udzielane Swiadczenia
zdrowotne
inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych

RTG koSci palcow stopy - 2 proiekci

RTGrzepki- I proiekci

io-TK aorty piersiowej i
opogran koic4n dolnycir - ocena dlugoSci koSci
dlugich

Kolonoskopia diagnostyczna

w

Wysokos6 oplat za udzielane Swiadczenia
zdrowotne
inne ni2finansowaneze Srodk6wpublicznyaL- -"''

z pobraniem wycink6w do badania
z zabiegiem polipektomii prostei (liczba polip6w
1-3 i

Sr;;" *,Ii;;;*-;;

calkowite dozylng (do 30 minut)

**9i1'ogdrqintensywny

(do 2 godzin

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI

I

KARDIOLOGII/ PORADNIA KARDIOLOGICZNA

z l2 lub wigcej odprowadzenramr _ z oplsem
z l2 lub wigcej odprowadzeniami - bez ooi
przeplyw6w i objgtosoi oddecliowych

_

spirometria

PORADNIA POZI NOCH

PORADNIA - MEDYCYNA SPORTOWA
badatl spo.totydo lat 23

(,norfo@

Pakieta badan sportowy do lat 23 z EKG (rnorfologia,
mocz _ badanie og6lne, glukoza, OB, EKG)

MEDYCYNA PRACY*

*by*-ii@

Badanie psychologi.rnr przeznaczonych do uhrtku cwilnesn
Badanie psychologi"^" orob, ubtr*i

Badanie psychologi.-. o.oby u
gminneso / rnieiskieon
Badanie psychiatryczne osoby ubiegait

Badmie kierowcow zuodoEiilpodlega.jq"ych

ustu*ie;

i uczni6w szkol ponadpodstawowych i studen|ow

@tt

8

212

tWsoloSe oplat za udzietane Swiadczenia zdrowotne
inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych

do raklado*ej

korisli

BFii-l

* Jezeli badmie
niejest z zakesu opieki rnedyoznej stuzqcej profilaktycqzachowaniu,
ratowaniu, przlavracaruu zdrowia, to
cena badania bgdzie powigkszona
o natezny podatei Vni,i, *Vr"t'"s.,
Z:Z

POZOSTAI,E PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Ocena stanu pacjentu

c*n^i^i

*

""
'hrnr.^..^,^L ,^"-,_--

,

'l1u

po:tppowania i decyzji o podjgciu lub
odst4pieniu od

9212

Wysoko66 oplat za udzielane Swiadczenia
zdrowotne
inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych

i tkanki podsk6mej dtusosci

nastawienie zlamania bez wewngtrznej

su@

kafu w kienmku wirusow Rola-Adeno
kahr w kierunku toksyny A i B Clostridium diffi
cile

10

212

d;.0.;

WysokoSC oplat za udzielane Swiadczenia
zdrowotne
inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych

Badanie w kienurku Norowirusow w kale

Badanie cito wykonane w czasie dyzuru. sobota
- niedziela: Latex, wR,ASo, Lamblie,
Krew utajona w
kale, GDH, Toksyny c Difficile, Hericobacter
pyro.r
r*o*1.y-i tale, antygen chramydia trachomatis

*

w kierunku przeciw.lut t tury tgA
la Dertusiss w surowicv

C@

Badanie w kienrnku orr""t*"
Bordatella pertusiss w surowicv
Badanie w kien-'rku O.rurt*
Bordatella pertusiss w surowicv

w kierunku antygenu RSV w

w kierunku przeciwrt"t
bacter w surowicv

U

Badanie w kiemnku p.r..i*
ChJamydia trachornatis w surowicv
badan przeciwcial klasy

IgA yersinia

spp,

*l,Y::,n"X:;^lrY ".:'1"'ol,

ff

chlarnydia

tracloruii, * ruror,"y, rgG yersinia

spp,

Badanie kafu metod4 elisa Giardia lamblia

+ 4x27,00 zl

I

a. Transport salitamy do

l0 km (za I km) w_przypadkach wymienionyclr

w
ROZPORZ,4DZEMA
,1
r:,_ ,p,u*i, 's*iuJc,en g*a.anto*anych z zakesu
y)jly,:?Tl:1:
*':
Tptf:^rt
leczenia szpitahego oraz w 5
g

usr.2

RozpoRZ.ADzBNIn

$7

rrarusi-ne';"il&;;ffi,;T;;*

2013r. w sprawie Swiadczeri gwarantowanych
z zakesu ambulatoryjnel opieki specjalistycznej

tOt

a.Jransport sanitarny po!\yz*i

n"@

{o-Og
,,P.RZ'{DZEMA MIMSTRA zDRoMA
z inia
nych

22

zzakesu leczenia szpitalnego oraz w

w sprawie swiadczeri

,,ut

,1,l1la{6listonada

km

(za

I

km

60tm

(za

I

km) w przypadka;

60

1:l:tryt.gtramy
R.,P.RZ'ADZENIA

riu"p"aiiol:..

g 5 ust.2 ROZpORZ^{bZENIA
2013r. w sprawie Swiadczefi gwaranto*uny"t

powyzej

MINISTRA

*.,;;;;

"ru

MINISTRA
urbulatoryjnej

,

zDnowle zdnia 2l'u.tofuJuior:r. w sprawie .wiadczeir
RozpoRz,{bzrma vwtsrRa

gwarantowanych z zakesu leczenia
szpitahego oraz w $ 5 ust.2
ZDRowIA z dnia 06 listopada 2013r. w sprawie swiadcr"f
opieki specjalisq,caej

t;;;;*-ych

nieuzasadnione wer*ari" k."ttt
ubezpieczon4 - cena za 1 km

.@

z zakesu ambulatoryinej

WysokosC oplat za udzielane Swiadczenia
zdrowotne
inne ni2 finansowane ze Srodk6w publicznych

Za nieuzasadnione
cena za

I

*"r*untu

U

km

nieuzasadnione we^uunir krr.tki
,ubezpieczonq - cena za I km
150 mm - pakiet do 5 sztuk

od I 50 mm do 300 mm - pakiet do 5 sztuk

n, _ L,t

chemiczna - narzgdzia dlugo6ci poni2ej I 50
chemiczna - narzgdzia dlugoSci qd 150 mm do

300rn.

_

Lz

w)?ozyczenie l6zka (kwota za m-c)
za poblt w szpitalu osoby towarzysz4oei (na podstawie
oswiadczenia o zobowi4zaniu do
'wania oplaty) za jeden nocleg

ul,nagrodzenia
jedn4 strong kopii dokumentu medycaego

od piemszego

ogloszeniu
Prezesa GUS

wynagrodzenia

Jednq stron4 wyci4gu lub odpisu dokumentacji medycznej

od pierwszego

ogloszeniu
Prezesa GUS

wydanie orzeczenia lekarskiego na potrzeby policji (celem umieszczenia
z atrzwanegow areszcie)

wynagrodzenia w
Dokumentacja medyczna na informatycznl,rn nodniku
danych

od pieruszego dni

ogloszeniu przez

rrezesa uus
Monitorze Polski
i badarue nie jest z zakesu opieki rnedy"rn"j rt,za
badania bgdzie powigkszona o naleiny podatek VAT w wysot<oSci
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