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Dyrektora SarmodLielnego Publicznego
Zakladu Opierki Zflrowotnej w tr ukowie

z dnia 25 kVietnia20l6 r.

w sprawie: ustalenia R.egularninu Orlaniz4ryjrrego Sarnodzielnego .Publicznego Zaklndu
Opieki Zdrowotnej w l,ukowie.

Na podstawie arL.23 i 24 ustawy z:, dr1ria 15 kwietnia 20ll r. o dzialalnasci leczniczej
(tq.D2.U,2015.618 ze zm.) za.rzqdza sig, c,o npstgpuje:

$1.
dzielne go Publicz:ne g o ZakLadu Opieki Zdrowotnej
b4zmieniu stanowi4cym zaNqcznik do niniejszego

$2.
o glo szeni4 p owier za si g Kierownikowi D zialu Prawne go.

Ustala sig R.egulamin Organizaoyjny Sarno
w tr-ukowie zwany dalej Regulaminem, w
zarzqdzenia.

Wykonanie zarzqdzenia w zakresie

$3.

zalqcznika);
r ganrzacyjnych, wedlug rczdzielnika;
: http ://www. spzozlukow .4bip.pll l .

$4.
Zarzqdzenie wchodzi w Lycie z dniem I maja20I6 r.

5.

w dw6ch agzemplaruach, z czego .jeden
prowadzonyrn przez Dr,ial Prawny, a drugi

4c ych dztalalno S (, le cz niczq.
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POSTANQWIENIA OGOLNE

$x.
Samodzielny Publiczny Znl<lad Opieki Zdrowotnej w tr ukowie dzialla na podstawie:
1) Statutu Samodzielnego Publicznago Zakladu Opieki Zdrowotnej w tr,ukowie.
2 ) Wp i su do rej e stru p o dmi ot6w w ykonuj 4c y ch dzzialalno 56 lecznicz."4.
3 ) P ows zechnie obowi qzuj 1cy ckr przepi s 6lv prawa..
4) Niniejszego Regulaminu.

$2.
Ilekrod w niniejszym Regulamini,e jest mowa o:
1) Ambulatoryjne Swiadczenie zdrowotne - naIe?:y fffzez to rozttmied $wiadc:zenia

podstawowej lub specjalistycznej c,pieki zdrowotnej araz Swiaclczr.enia z zakresu
rehabilitacji leczniczzej, udziLelane w warunkach niewymagaj1cych ich udzielania w trybie
stacjonamym i calodobowyrnL w odpowiieclnio ut:z1dzonym, stalym pomieszczoniu.
Udzielanie tych $wiadczet'r rnoZe odbywa6 sig w pomieszczeniach Zakadu, w tym
w pojeldzieprzeznaczonyfft do udzielamia tych swiadczeri lub w miojscu pobytu pacjenta"

2) Dokumentacja medyczna. - nale?5, prz',ez: to rozumiei clokumentacjg medyczn4,
o ktorej mowa w prz:episach ustawy o prawa.ch pacjenta i Rzeczniku Praw Facjenta.

3) Dyrektorze Znliladu
Publicznego Zaldadu Opieki Zdlowotlnej rv tr ukowie w rozumieniu przepis6w arrt. 46
ust. 1 ustawy o dzia\alncrrici leczniczej.

4) Jednostce/komdrce organizacyjnej - tale:Zy ptzez to rozumie6 jednostkq/kom6rkE
wyodrgbnionQwstmkturzeorganizacyinejZ',akJadu.

5) Pacjencie -- nale?y przeV to rozuni,e6 osrotrg zwracajEcq sig o udzielenie Swiadczefi
zdrowotnych lub korzyslaj c4 ze Swiadcz,en zdrowotn'ych udzielanych przez podmLiot
udzielajqcy Swiadczeri zdiorvolrrych lub osobg wykonuj4cqzasrodmredyczny"

6) Przedsigbiorstwie naleLy przez to rozumied zes;p6l skladnil,-6w maj4tkowych,
za pomoc4, kt6rego podriliot leczniczy wykonuje okreSlony rod:;zaj clzialalnoSci.

7) Regulaminie - naIe|y przez to rozrumier! Regularnin Organizaoyjny Samodzielnogo
l:ukowie.
nir:i osoby w rozumieniu :rt. 2 ustawy z d:nia
ieki zdrowotnei finansowanych ze rirodk6w

ez to ,o"*oir"e wykonywan e calE clobg
kompleksowe Swierdczenia z:drowolne, p<llegaj4oe na driagnozowaniu, leczenLiu,
pielggnacji i rehabilitacji, kt,irre nie nrogq by'6 rcalizowane w ramach innych stacjonam;'ch
i calodobowych Swiadczetp ',zdrawotnych lub ambulator,yjnyoh dwiadczefr zdrowotnych;
Swiadczeniami szpitalnymi sq, takze Swia.dczenia udzielane zzamiarern zakoficzenia
ich udzielania w okresie nieprzekraczzaj4cymr2| godzin.

10)Swiadczeniu zdrowotnym - rnaleZy-Wzez to iozumieii dziaLunia slu?1ce zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowiaorazinne dziatanie medyczne wynikzt'4ce
z procesu leczenia lub przepis6w odrgbnych reguluj4cych zasady ich wykonywania.

11)Ustawie o dzialalnoSci lqczniczej - nale|y przez to rozumiei ustawg z dnia 15 kwietnia
20lI r. o dzialalnoSci lecznicz e.1 (Dz.U ,,2015 "61 8 j.t. ze zm").

12) Ustawa o pnawach pacjenta - nale2y ptzez to rozumie6 ustawg z dnia 6 listopada 200U r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw JP'acjenta (D2.1J.2016.186 j.t.),

13)Zal<Iadzie - nale?y przez to rozumie6 Samodzielny Publiczny Z.,al<Lad Opieki Zdr:ow<ltnej
w tr ukowie.



$3.
Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej
w f-uhowie okre5la w szczeg6lnoSci:

I ) struklurg organiz:ac.gjnEZaldadu,
2) rcdzaj dzialalna{'ci llecznic:zej oruzzaktres udz:ielanych dwihclczefi zdrowotnych,
3) miejsce ud:zielania dwiadcz:ef zdrowotnych,
4) przebieg procesu udzielimia Swiadczet'r :zdrowotnyoh z zapewnieniem wlaSciwej

dostqpnosci i jako6ci tych Swiadczeri w jednostkach i kom6rkach organizacyjnych
Zal<N.adu,

5) organizacjq> i za.dania poszczeg6lnych jedn,cstek i kom6rek organizacyjtych ZaI<ladu
orazwarunki wsp6ldzialania tych jednostek lub kom6rek dla zapewnienia sprawnego
i efektywnego funkcjonowania Zakladu prod wz;glgdem diagnostyczno-leczniczym,
pi el ggnacyj nym, rehabilita cyj nym i administracyj no - go spo darczym,

(t waruLnki wstrr6ldzia.lania zz innymi podmiotami wykonuj4cyrni dziatalnoSi leczniczq
w zakresie zztpewnienia plawidlowo$ci diagnostyki, leczenia. pielggnacji i rehabilitacji
pacjent6w araz ci4g,\o$ci prrzebiegu procesu udzielania $wiadczeri zdrowotnych,

l) uTsokoSi oplaty za udostgpnienie dokurnentacji rnedycznej ustalonej w spos6b
oltreflony rv art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Ilzeczniku Praw Pacjenta,

8) oryanizaqq prooesu udzielrania Swiadozeri zdrowotnych w przypadku pobieruniaopLat,
l;11 wysoko6i opllaty zaprzechowywanie zwlok pacjenta przez okres dht2szy niL72 godziny

od os6b lub instytuoji uprawnionych do pochowanier z'wlok na podstawie ustawy z dnia
31 sfycznia 1959 r, o cmentarzach i chowaniu zmarlych (D2.U.2015"2126 j.t" ze zm.)
oraz od podmiot6w"nazlecenie, kt6rych przechowuje sig zwloki w zwi4zku ztoczqcym
siti p ostgpowrniem karnyrn,

10) wysoko$6 opl.at za Swiadczenia zdrowotne, kt6re mog4 by6, zgodnie zprzepisami ustawy
lub przepisami odrgbnymi, udzielane za czgS<>iow4 albo calkowitq odplatnoSoiq,

1 1 ) spos6b kierowania j edno stlcam i lub kom6rkarni or ganizacyjnymi Zaldadu.

$4"
Firmq ZaI<ladu, jego cele r zadania, rodzaje dziulalnofici leczniczej oraz zdl<res udzielanych
swi aclczef zdro'wotnych okre S la Statut Zakladu.

RAZDZTA\,IT

STRUKT]URA ANIZA

ORGANIZACJA I ZADANIA KOM REK ANI

$s.
W skltad Zr\<ladu wchodz4 nastgpuj4ce przedsigbiorstwa, jednostki organizaryjne
i rsamodzielne stanowisl<a prar:y:
1. Przedsigbiorstwa:

1) Zesp6l Lecznicfwa Szpitalnego:
a) Szpirtal Sw. Tadeusza w tr ukowie:

- Ctdclziil. Wewngtrzno - Kardiololgiczny:
-- Pracowria Hemodynarniki,

- Ctddzial: Neurologiczny:
-- Pododd;zi aL Leczenia lJdar6w M6zgu,

- Ct ddlzial: Anestezj olo gii i Intensywnej Terapii,
- Ct ddlzial; Reumatolo grczny,
- Ct ddlzial; Rehabilita cyj ny :

--,Pododdziat Rerhzrbi titacj i Neurologicznej,
2



- Oddzial Obserwacyj no -'.ZakaLnly,- OddzialDzie,cigcy,
- O ddzial Neonatokl g iczny 

"- OddzialPotqhniczo - Ginekolo giczny i Patologii Ciq|y
--Trakt Porodowy,

- Oddzial Chiryrgii Og6lnej iUruzowej,
- O ddzial Psychiiatryczny,
- Oddzial Psyphiatryczny 2. Osrodkiem Ilterwencji .Kryzysowych

Geriatriq,
- Calodobowy Oddzi aL Leczenia U zalehnieh,
- O ddziaL Detoksykacyj ny,
- Psychiatry cz[a, Izba P rzyjg6,
- Szpitalny Oddzial Ratunkowy,
- Blok Operacyjno -- Ztibiegowy,
- Apteka Szpitalna,
- Dzial Higieny ri Epidemiologii,
- Anatomia Patologiczna,
- Centralna Sterylizatornia.

2\ Zespfil Lecznictwa Ampulatoryjnego :

a) Zal<lad Opieki Pozaszpitalnei w tr ukowie:
- OSrodek Rehabilitacji Dziennej,
- Oddzial Dzienny Terapii Llzalebnienia od Alkoholu.

b) Przychodnia Specjalistycz;na w tr"ukowie:
- Poradnia Alergologiczna dlaDzieci,
- Poradnia Endokrynologiczrtg,
- PoradniaKardioloigiczna,
- Poradnia Medycyl"ry Praoy,
- Poradnia Neurolo $iczna,
- PoradniaReumatologicz,na,
- Poraclnia Rehabiliticyjna,
- PoradniaGru2 lu,c:

--Gabinet Diagnostyczno
- Porarlnia Chor
- PoradniaNeonatolfgiczna,
- Pora<lnia Chirurgii Og6lnej:

-- Gabinet Diagnostyczno - Zpbiegowy,
- Porad wo - Ortopedvcznej:

-- Gabinet Diagn wy,
- Porad

-- Gabinet Diagnostyc zno - T,abiegcsvqi,
- Poradnia Otolaryn gologiczia,
- Poradnia Otolaryngologiczna dlaDzieci,
- PoradniaZdrowiafsychicznego,
- PoradniaLeczeniallzalehnipl,
- Poraclnia Medycyny Sportowej,
- Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej

Otolaryngolo gicznej dla Dzieci,
- Poradnia Ginekologiczno - Pokr2nrcza,w Iym:

J

i Psycho -

I Poradni



Gabinet Diagnostyc zrro - Zabiegowy,
P oradnia GineJko lo gi czno - P olo'Znicza. Filia w Sto czku {,rkowskim :

--- Gabinet Diagnostyczn(, -Zabiegovvy Filii w Stoczku tr ukowskim,
-- Poradnia Girrekologiczno -Polahrtrcza, Filia w Serokomli:

--- Gabinet Diagnostyczna - Zabiegowy Filiri w Serokomli,
-- Poradnia Ginekologiczro -Polahnicza" Filia w Wojcieszkowie:

--- Gabrinet Diagnostyczna -Zabiegovrry Filiri w Wojcieszkowie,
-- Poradnia Girrekologiczrro -Polloznicztr. Filia w K,rzywdzie:

--- Gabinet Diagnostycznet - Zabiegovvy F'iliri w Krzywdzie,
-- Szkclla Rodzenia,

-- Poradnia Girlekologiczrro -PdloLrucztt Filia w Adamowie:
--- Gabinet Diagnostycznct - Zabiagowy, Filii w Adamowie,

-- Poradnia JlakJaoyjna,

- Foradnia Diabetolo g iczna.
o) Przychodnia llodstawowej Opieki Zdrowotnej :

- PoradniaLekarzaPOZw tr ukowie w A1. Ko$ciuszki.
- PoradniaLekarzaPOZ dla Dzieci rv tr-ukowie w Al. KoSciuszki,

- Gabinet Z!,abiegov,ry dla Dzieci w tr-ukowie w Al. KoSciuszki,
- Pnnkt Szozepien dla Dzieci w tr-ukowie w Al. KoSciuszki,
- Poradnia Pielggrriarki i Potro2nejPOZ dlal)zieci w tr-ukowie w A1. Kodciuszki,
- Poradnia Pielggrriarki i Polo2rcjPOZ w tr-ukowie w Al. KoSciuszki,
- Gabinet lrledycyny Szkolnej w tr-ukowie w Al. K.oSciuszki,

- PoradnraLekarzaPOZw tr ukowie przy uLPartyzantow,
- Gabinet 2i,abiegovrry w tr ukowie pr:ty ul" Partyzant6w,
- Poradnia Pielggniarki i PoloZnejPOZ w tr ukowie przy ul.Partyzant6w,
- Poradnia LekarzaPOZ - ltrocna i Swi4teczna Opieka Zdrovtotna w tr-ukowie

ytrzy ul. l)' arty zarft6w,
- I'oradnia Pielggniarki PCIZ Nocna i Swi4teczna Opieka Zdrowotna

w tr ukowie przy ul. Partyzant6w,
- PoradnraLekarzaPOZ dla lDzieci rv tr-ukowie przy ul. Rogaliriskiego,
- Gabinet Zi,abiegovty dla Dzieci w tr-ukowie przy ul. Rogaliriskiego,
- Punkt Sz<:,:zepiefi dla Dzieci w tr ukowie przy ul. Itogaliriskiego,
- Poradnia Pielggniarki i PoloZnej )?OZ dla Dzieci w tr ukowie

przy u). Iiio galirir;kiego,

- Gabinet ltzledycyny Szkolnej przy ul. Rogaliriskiego,
- Gabinet ltrledycyny Szkolnej przy 2\S Nr 4 w tr ukr:wie,

- Gabinet l\4edycyny Szkolnej przy I LO w tr ukolvie,
- Galbinet i\4edycyny Szkolnej przy 2\S Nr 1 w tr qk.owie,

- Galbinet ltledycyny Szkolnej przy 2',5 Nr 2 w tr ukowie,
- Galbinet i\4edycyny Szkolnej przy 2i,S Nr 3 w tr uk.owie,

- Gahinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkdl Nr 1 z Oddzialami
Integracyjnymi w tr ukowie,

- Gahinet Medycyny Szkolnej przy GimnazjvrnNr 2 w tr-ukowie,

- Gahinet l\rledycyny Szkolnej przy Gimnazjum Nr 3 w tr ukowie,
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Gabinet Medyovny Szkolnej pfzy Zespole Szk
w tr-ukowie,

Gabinet Medycyny Szkolnej przy Sizkole Podstawo
Gabinet Medycyny Szkolnej przy ZSS w tr-ukowie,

Foradnia Pielggniarki i PoloZnej POZw Grgz6wce,

Gabinet l,,ekarza P OZ w Grgz6wce,

Poradnia Leka[za P OZ w Trzebieszowie.

Gabinet Zabiegowy w Trzehieszowie,

P oradnia L ekat za. P O Z dla D zie ci w Trzeb ie s z:,owie,

Gabinet Zabiegowy dlaDzieci w Trzebieszowie,
F'junkt Szczepieri dla Dzieci w Trzebieszowie,
Poradnia Pielggniarki i PoloZnej POZ dla Dzierci w T
I'oradnia Pielggniarki i PoloZnej POZw Truebi
I'unkt Pobran Material6w d,c Badah w Trzebieszowie,
Gabinet Medyoyny Szkolnej w Trzebieszowie,
I'oradnia Lekarza P AZ w Serokomlli,
Gabinet Zabiegcswy w Serolcomli,
Poradnia Lekarz,aPAZ dlaDzieci w Serokomli,
Gabinet Zabiegowy dla Dzieci w Serokomli,
Punkt Szczepiori dla Dzieci w Serokomli,
Poradnia Pielggniarki i PoloZnej POZ dlaDzieci w
Poradnia Pielggniarki i PoloZnej POZw Serokomli,
Punkt Pobrari Mater:ial6w do Badafr w Serokomli,
Gabinet Medygyny Szkolne.j w Serokomli,
Poradnia Lekaqza P OZ w Woj cieszkowie,
Gabinet Zaltiegov,ry w Woj cieszkowie,

no Przedszkolniym

Nr 5 w tr-ukorivie,

cieszkowie,

Opieka

Opieka

ukowskim,

F' oradnia Lekai,za P OZ dIa Dzieci v,r Woj ci eszkor,vie,

Clabinet Zabiegiovi'y dla Dzir:ci w Wojcieszkowie,
Punkt Szczepiori dla Dzieci w Wojcieszkowie,
Foradnia Pielggniarki i Polo2nej PCIZ dlaDzieci w W
Foradnia Pielggniarki i Polo2nej PCIZw Wojciesz:k )

Clabinet Pielggniarki POZ Nocna i Sw
w Wojcieszkowie,
Poradnia Lekarua P OZ w Stoczku tr,ukowskim,
Gabinet Z,abiegowy w Stoczku tr-ukowskim,
Poradnia LekarzaPAZ ilaL)zieci w Stoczku tr_,

- GabinetZ,abiegowy dlaDzir>ci w Stoczku tr ukowskim
- Punkt Szczepief cllaDzieci w Stocz:ku tr-ukowskirn,
- Poradnia Pielggniarki i PoloZnej dla. Dzieci w lltoczku

Poradnia Pielggniarki i Polo:Znej POZw Stoczku T,uk

Punkt Pobrari Malerial6w do Badari w Stoczku tr-uko

trn,



Gabi POZ - Nocna iL Swi4teczna Opieka Zdrowotna w Stoczku
\,
Gabi PielggniarkiPoz -- Nocna i Swi4teczna Opieka Zdrowatnaw Stoczku
N, lm

Gabi Medycyny Szkoln{ przy Zespole Szk6l w Stoczku tr-ukowskim,
Medycyny Szkolnej w Stoczku tr ukowskirn,
LekarzaPOZw Wandowie.

Gabi Zabiegawy w Wandowie,

Punkt eri dla Dzieci w Waradowie.

Poradni Pielggniarki i PoloZnej POZ dlaDzieci w Wandowie,
Poradni

Gabinet

Poradni

Poradni

Gabinet

Purnkt

Gabinet

Punkl. S

Poradni

Porad

Gabinet

Gabinet

Gabinet

LekarzaPOZ dla Dzieci w Wandowie,,

Zabiegov,ry dla Dzieci w'Wandowie,

Pielggniarki i Polo2nej FOZw Wandqwie,
hrari Material6w do BadeLri w Wandowie.

Torno grafii Ko mputerowej,

ia USCi,

I'unk1.y bierania krwi w tr,ukowie w Al. Ko$ciuszki.
d) Stacja Ratowni Medycznego, T'ransportu i Transpofiu Sanitarnego w l,ukowie:

Gabinet Medycyny Szkolnej w Wandowie,
Poradni LekaruaPOZw Jodlance,.

Gabinet Zabie gov'ry w Jedlance,

Foradni LekarzaPOZ dla.Dzieci w Jedlance.

biegowy dla Dzieci w Jedlance,

iefr w Jedlance,

Pielggniarki i PokrZnej POZ dlal)zieci w Jedlance,

Pielggniarki I Poloznej Pt)Z w Jedlance,

edycyny Szkolnej w Je<llance,

ycyny Szkolnej w Serokomli,
edycyny Szkolnej w Wc,jcieszkowie,

- ZestrtoN

- Zesp6\
- Zesp6N

- Zesp6l
- ZespoN

Ratownictwa Medycznego - Specjalistyczny w tr-ukowie,

Ratownictw a Medy czne go - Specj alisty czny w Adamowie,
Ratownictw a Me dy czne go - Po dstawowy w {-ukowie,

ictwa Medycznego - Podstawowy'w Stoczku tr-ukowskim,

ranspo'rtu Sanitarnego.

e\ ZaI<Lad Rehabili ji Lecizniczej w tr-ukowie:

nia Fizjoterapii,

ia Kinezyterapii,
- Pr:aco

- Praco

- Praco

ia Laseroterapii,

nia Hydroterapii,
ia Krioterapii.

ki Obrazowei w tr-ukowre:

ia Rentgenodiagnostyki Og6lnej,

ia Marnmografri,
P

P

Praco

Praco

ia EEC},



- Pracownia Audiometrii.
g) Zaklad Diagnostyki Medycznej w tr ukowie:

Laboratorium,
-- Funkt Pobrari Marterial6w do Badari,

-- Funkt Pobrari Material6w do Badari przy Prac<>wni Bakteriologii,
-- Funkt Pobrari Krwi,
-- Fracownia Hernatologii,
-- Pracownia Arralityki Og6lnej,
-- Pracownia Biochemii,
-- Pracownia Immunologii,
-- Pracownia B akteriologii.

Zesp6L Pracowni Endoskopowych:
-- Gabinet Spirometrii,
-- Gabinet JKolonoskopii,
-- Gabinet Gastroskopii,
-- Gabinet tsronchoskopii.

- Zesp 6l Pracowni Kardio lo gi czny ch:
-- Pracownia EKG,
-- Fracownia Hol{era i Pr6b Wysilkowych,
-- Fracownia KTG.

- Zesp6I Pracowni Krwi:
-- Funkt Pobrari Krwi,
- - Pracownria S erolo gii Transf uzj olo gicznej,
-- Bank Krwi.

2. Samodzielne Stanowiska Pracy:
l) ZastEpca Dyrektora ds. fecznictwa,
2) Zastgpca Dyrektora ds. Adrninistracyjno - Ek:sploatacyjrrych,
3) Zastgpca Dyrektora ds. l[lrwestycji i Remont6w,
4) PielggniarkaNaczelna,
5) Gt6wny Ksiggowy,
6) Radca Prawny,
7) Inspektor ds. Bezpieczefstwa i HigierLy Pracy,
8) Inspektor ds. ObronnoScf,
9) Kapelan Szpitalny,

10) Pelnomocnik ds. JakoSci,
11) Pelnomocnik ds. Fraw Pacjenta,
12) Pelnomocnik ds. Rozwoju i Funduszy Zewngtrznych.

3. Jednostki Organizacyjne Administraryjne, Techniczne, Obslugi i Gospodarcze:
I) DziaN Analiz i Rozliczen"
2)Dzial Prawny:

a) Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno - Prawnych,
b) Biblioteka,

3) Dzial Slu2b Pracowriczygh,
4) D ziaN Ekonclmiczno - Finanso\ffy :

a) Sekcja Finansowo - Ksiggowa,
b) Stanowisko Pracy ds. Koszt(iw,
c) Stanowisko Pracy ds" Inwentaryzacji i Kasacji,

5) Dziat Eksploatacyjno - Techrniczny:
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a) Sel<cja Zam6wien Publicznych,
b) Sel<cja,Administracyjno - (iospodarcza,

c) Selccja Zitopatrzenia,
d) Selccja Eksploatacji i Aparatury Medycznej,
e) Sel<cja Transportu,

0 Selccja Informatyczna,

etyki.
z Zaldadcvwa Sk.ladnica Akt.

$6.
W Ztal<Ladzie dzialal4 zespoly zadaniowe i osoby pelnirpe okreslone zadania powolane
T,arzqdzeniernWewngtrznymDyrektoraZaldadu.

$7.
1. Stffitnrg komrirek organiza,cyjnych poszczeg6lnych przedr;igbiorstw, miejsce udzielania

$wiadczefi zdrowotnych ora:z organiza<>jE i zadania poszczeg6lnych jednostek, kom6rek
or ganizacy jny ctr i s amo d zi e lrLych stano vri sk pracy Zaldadv stanowi 4 :

1) w zakresie prz:edsigbiorstw, ZatEczniki Nr 1 i 2 do Regularninu,
2) w zahesie sannodzielnyeh stanowisk pracy, ZaLqcznikNr.S do Regulaminu,
3) w zakresie jednostek organizaayjnych adminListracyjnych, technicznych, obslugi
i gospodarczych, Zalqc:znikNr 4 do Regulaminu,

2. Schemat Oryanizacyjny Zal<tr:adu stanowi Zal1cznikNr 5 do llegulaminu.
11. Ceirnik Uslug Medyc:znych, rstanowiZdtqcznikNr 6 do Regulamirru.

$8"
1, Pr4edsiEbiorstwa, jednostki i kom6rki oryanizacyjne zobowiqz?me s4 do wspoLdzialania
dla zdpewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Zaldadu pod wzglgdem
d istracyjno-gospodarczym.
'2 powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w
p
'.t. Zitr prawidlowe wsp6ldziaLanie odpowiedzialrri s4 ordynatorzy i kierorvnicy wlaSciwych
Jromqrek organizacyjnych, b4dizinne osoby ..uqtznaczoneprzezDyrektora Zahadu.

ROZDZIAI,III

ZArRZADZANIE
JEDNOSTKAMIIKOMORKAMI_OTTFIqTZNCYJNYMIZAKT,ADU

$e.
Dyrektor Zal<ladu:
C)bowi4zki i uprawnienia DyrektoraZal<ladu okreSla Statut Zaktadu.

$ 10.
1. W czasie nieobecnoSci Dyrektora Z',akladu z powodu choroby, urlopu, czy ir:lrrych

przyazyn, czynnoSci nale24ce do jego obowi4zk6w wykonuje zastgpca ptzez niego

w znaazony, w rami:rch pr zekazanych ko mp etencj i .

2. Dyrektor Zaldadu mohe upowaznid swojego zastgpcE do wykonywania w spos6b ciqgly
wjego imieniu okreSlonych czynnoSci faktycznych i prawnych, przekra.czajqcych zak,res
jegrr obowi4zk6w.



3. Dyrektor Zal<Ladu ustanawia. i odwoluje
w pisernnyrn pelnomocnictwie,

pelnornocnik6w okresldj 4c, granice

$ 11.
Dyrektor Z,akladu kieruje Zaklad,em przy pomocy:
l) Zastgpcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
2) Zastgpcy Dyrektora ds. A.dmirnistracyjno -. Eksploatacyj nych"
3) ZastgpcaDyrektora ds. Inwestycji i Remont6w.
4) Pielggniarki Naczelnej.

$ 12.
Dyrektorowi Zaldladu po dlegaj 4 bezpoSrednio :

1) Zastgpca Dyrektora ds. Lecznictwa.
2) Zastgpca Dyrektora ds, Administracyjno - Eksploatacyjnych.
3) ZastEpca. Dyrektora ds. Inwestycji i RemonLt6w.
4) PielggniarkaNaczelna;
5 ) Gl6wny Ksiggowy wraz z DziaLem Ekonorniczno - Finansovr,rym.
6) Radca Prawny.
7) Pelnomocnik ds. JakoSci.
8) Pelnomocnik ds. Praw Pacjenta.
9) Inspektor ds. Bezpiecz,gfrstwa i Higieny Pracy,
10) Inspektor ds, Obroruro6ci.
11) Pelnomocnik ds. Rozwo.ju i Funduszy ZewnEtrznych.
12) Kapelan Szpitalny.
I3)Dzial AnLaliz i Rozliczofr.
14)Dzial Prawny.
| 5) Dzial Slu2b Pracowniqzyoh.
16) Sekcja Statystyki i Dokurnentacji ChorychzZal<Nadovir4 Skladnic4 Akt.

umocowania

s 13.

Wewngtrzn<l - KardLiologicznego, a podczas jego nieobecnoSci jeg(c zastgpoa lub lekq:z
dy Zwny O ddziaNu Wewn gtrz:no - Kardi o i o gi czlne g o,

2. Do zadan Gl6wnego Lekwz:,a Zal<Ladu nale?y pelnierrie obowi4zk6,w Dyreklorc Zakldplu
w zakresie podejmowania pilnych decyli vi/ sprawach medyczrrych, w tym ocenia
zasadno$i :zastosowania przymusu bezpoSredniego w Zaldadzie, w rozumierl:iu
art. 18 ust. 10 ustawy zd
(t.1. Dz. IJ, 22011 r., Nr
pomigdzy liioo - 72s drua
atakhe w czasie nieobecnd$ci Dyrektora Z

3. Dzial Analiz:' i Rozliczef ptrzekaztje raz w miesi4cu v,rykaz graficzny os6b pelniqcy,Sh
funkcje Gl6wnego I'ekarza Zaldadu do wszystkich oddzial6w S:zpitala $w. Tadeus:z:a

Gl6wny L ekarz Zal<laduz
1 . Funkcj g Gl6wnego Lekar,:qa 2Lakladu pelni ordyn ato r/1 ekaru ki eruj 4c y o ddzi alem Ct ddz:ifi u

i Stacji R.atownictwa Medycznego, Transportu i Transportu Sanitarnego w tr ukowie.

$ 14.
Kierownicy jednostek i kom6rek organizacyjnych:
Do podstawowy ch obowi4zk6w K.ierownik6w kom6rek organizacyjnych naleLy z

1) Organrzacja pracy w kierowanej kom6rce organizacyjne.i w spos6tr zapewniajqcy
wykorzystanie czasu praoy.

2) Egzekwowanie od podlegtych pracownik6w naleZytej jakoSci pra.cy"

o

pel.ne



1) Z,apewnienie przestrzegania porz4dl<u i dyscypliny pracy oraz regulaminu pracy
przez po dle gl'ych pracownill<6w.

+) Zapewniemebeizpiecznych i higienicznych warunk6w pragy w kierowanej jednostce.

fl Stosowanie obiektywnych i sprawieclliwych kryteri6w oceny podleglych pracownik6w
oraz wynik6w ich pracy.

6,) Wplywanie na ksztaltowanie zasad wsp6l2ycia spolecznego w6r6d podleglych
pracownik6w"

7) Organizowanie wsp6trpracy pomigdzy poszczeg6lnyrni jednostkami i komorkami
or ganizacyjny mi Z a[dadu.

E) 'Wdrazanie do stosowania w kierowanej jednostce og6lnie obowi4zu.j4cych pr:zepis6w
prawa or az pr zepis 6 w we wn gtr zny ch o b o wi qzuj 4cych w Zal<Nadzie .

9) Organizowanie prawidloweg,o zal>ezpieczenia i przechowywania dokument6w
znajdujqcych sig w kierowanej kom6rce organizacyjnLej.

$ ls.
Pracownicy Zaklaclu:
1. Do podstawowych obowi4zk6w pracownikfw Zal<ladu naleZyl

1) Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w Zal<Ladzie.

2) Pruestrzeganie legulaminu pracy i ustalonego w Zaktadzie pctrzqdku.
3) Przestrzeganie przepisriw oraz r,asad. bezpieczeristwa i higieny pracy, a takLe

przepis6w przeciwpolalowych.
4) DbaloS6 o dobro Zal<\aclu pracy, chronierLie jego mienia orrz zachowanie w tajemnicy

inforunacji, kt6rych ujawnienie mogloby naruzi| Z,aldad na szkodg.
5) Przestrzeganiie tajernnicy ok:reSlonej w odrgbnych przepisach.
6) Przestrzeganie w Zal<Laclzie zasad wsp6lzvcia spotec:znego,

7) DbatoS6 o interesy pracodar,vcy, dobre imig i wizerunek Zakladu.
8) ZnajomoSc i przestrzeganie przepis6w obowi4zuj4cyah na danym stanowisku.
9) Sumienn a i ri,.etelna pr a(:,a.

1 0 ) Nal e2yte wyl,:onywanie powie rzony ch obowi4zk6w.
11) Prawidlowe i terminowe opracowywanie dokument6w sluZbowych.
| 2) P r ze str ze ganie p rzepi s 6 w dctty czEcy ch zacho wani a t aj emni cy sluZb owej .

13) Samoksztalcenie i podnoszenie swoir;h kwalifikacji poprzez aktywny udziaL
w szkoleniach wewng trzny c,h i zewngtrzny ch.

14) Zglaszanie wszelkich nieprawidlowoSci i uwag dotyoz4cych ozynnoSci sluzbowych
przel<tZonemu.

1 5) Odpowiedzialno$d z,a po,wierzone z:,adania i obowi4zki.
16) ZnajomoSir, sil.osowanie i przestrze>ganie wytycznyc.h obowi4zuj4cych Regulamin6w,

Zarz4dzen i Dokumentracji Systemu Zaruqdzania J'akoSci4 w zakresie odnosz4cym
sig do kom6rki organizaoyjnej Zal<ladu.

17) Skuteczne korygowanie rriezgodlnoSci wynikaj4cych z audit6w wewngtrznych
r zapobiegzrnie ich ponownemu wyst4pieniLu.

2. Pracownicy Znl<ladu maj4 prawo do:
1 ) Poszaraowarda przez przelohonych i'wsp6lpracownik6w.
2) Zapewnienia odpowiednich warunk6w pracy i realizacli wszelkich uprawnief

ptacownrczychzagwarantowmychprawerrLpracy.
3) Samodzielnego dzialania i kontaktowanLia sig z pracownikami innych kom6rek

or ganizacyjnych'w zalatwianru spraw.
zl) Reprezentowania stanowiska w zakresie prowadzonych spraw uzgodnionych

zprzelohonym.
it) Odwolania sig od decyzji i poleceri przeloiLonego, jezeli s4 one sprzeczne

z obowiqzuj4cymi przepisiamri lub racjonalnym i korzystnym sposobem wykonania.
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R:OZDZIAI,IV

PACJEM

s 16.
Gl6wnym odbiorc4 Swiadczefr zdrowotnych udzielanychprz<>zZaklad jestPacjent.

$ 17.
l.Prawa pacjenta okreSlaj4 przepisy obowi4zuj4cego prawa, a w sz<:zeg6lno$ci ustawa
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta"
2. Dyrektor mohe ustarowi6 R.egulamin dlar Pacjent6w i odwiedzajqcych, obowi4zuj4cy

w Zal<Ladzie.

ROZDZIAtr.Y

PRZEBTEG PROCESIJ UDZTELANIA swrAr)CzrnN ZDnOWOTW

$ 18.
l, Zakla'd, udziela Swiadczer[ zgodnie z obt>wiqzuj4cymi przepisami, w szczeg6lnoSci
w zakresie:

1) Leczeniaszpitalnego.
2) Opieki psychiatrycznej i leozeniauzalei'nieh.
3) Profilaktycznychprogram6w zdrowotnych.
4) Ambulatoryjnej opiek.i specjalistycznej.
5) R.ehabilitacjileczriczej.
6) Podstawowej opiekizdrow,otnej.
7) Pomocy doru2,nej i transportu sanitaurego"
8) Diagrrostykimedycznej.

.9) Ratownictwarnedycznego,
2" Swiadczenia zdrowotne redlirzowane w ZaI<Ladz:,ie udzielane sq z zacltowaniem najwyzszej

i ualnej wiedz;r medycznej, clostgpnymi rJretodami
t i leczenia chor6b oraz :zgo<lnie z zasadfimi etyki

3. aznie przez fachowy personel w pornies{czeniach
odpowiadaj4cych wymaganiom lachowym i sanitar.nyrn, wyposa,zonych w aparaturg
i sprzgt medyczny, posipdlaj4ay stosowne certyfihaty, atesty lub inne dokumerrty
potwierdzaj4ce dopuszcz,eii<> aparatury i sprzgtu medycznego do uZytku oraz aktualne
przeglqdy l.echniczne wykonane pr z,ez uprawnione p o dmioty.

$ le.
Kierowanie na Swiadczenia zdrowotne:
t. Swiadczenia zdrowotne udzielane sg na podstawie skierowaf wyst[wiorLych

ptzez uprawnionych lekarzy, z wyjqtkiem Swiadczeth w zakresie podstawo#pj opieki
zdrowotnej.

2.Bez skierowania prz:yjmowani si1 pacjen
niewymagaj qcych skierowania okreSlonych

3.Bez skielowania udzielane s4 r,6wnieZ Sw
opieki zdrowotnej.
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. $20.
1. Swiadczeniobiorcy, na podr;tawie zlecenia Iekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
przysluguje bezplatny przejazd Srodkami transportu sanitarnego do najbliZszego zaldadu
opieki zdro'wotnrj, udzielaj4cego Swia<lczeri we wlaSciwym za.kresie i z powrotem,
w przypadkach:

1) konieciznoSci podjgcia natychmiastowego le,czeniaw zald.adzie opieki zdrowotnej,
2) wyni kaj 4c y ch z potrzeby :zachowania ci4glo Sci leczenia 

"

2. Swiadczeniobiorca, na podstawie zlecerialekarzaubezpieczenia zdrowotnego lub felczera
rbezpieczenia zdrowotnego, przysluguje bezplal:ny przlejazcl, Srodkami transportu sanitarnego
w przypadkuL dysfunkc-ii narz4du ruchu unLiemoZlLiwiajqcej korzystanie ze Srodk6w transportu
publicznego, w celu odbycia leczeniar, do najbllzszego zalda'du opieki zdrowotnej,
udzielaj4cego Swiadozefr we wlaSciwym zakresie i z pow:otem.
3. W prrypadkach niewymienionych w ust,, I i 2, nn podstawie zlecenia \ekarzn
ubezpieczenia zdrowotnego lrnb llelczera ubezpieczenia zdrowotnego Swiadczeniobiorcy
przysluguj e przejazd Srodkami trans;rortu sanitarnego odplattnie lub za czg(ciow4
odplatnoScizl, przy czym poziorn finansowarnia olkreSla odpowiednie rozporz4dzenie
odnosz4ce siig do danego rodzaju Swiadczeri gwarantowanych, tj.:

1) $ 4:rst. 2 rozporz,4dzenia Ministra Zdr<twia z dnia 24 wrz,einia 2013 r" w sprawie
Swiaclczeri gwarantowanych z zal<resv porlstawowej opieki zdrowotnej (l>2.U.2016,86
t j.);

2) $-i__tlst. 2 rozporz4dzenia Ministra Zdr<>wia zz rJnia 6 listotrrada 2A1.3 r" w sprawie
Swiaclczeri gwarantowanyoh z zal<resu arnLbulatoryjnej opieki specjalistycznej
(D z.rJ .20 I 6 "3 s7 r. j.) ;

3) Sfl_lst. 2 rozporzqdzenia Minisl;la Zdr<>wia zr, dnia 6 listopada 2013 r" w sprawie
Swiaclczeri gwarantowanyc.h z zal<resu progranrL6w zdrowotnych (D2.U.2013.1505
ze zm.);

a) [ 3 US1,_2 rozporzqdzenia Ministra Zdr<>wia zz dnia 6 listopada 2AI3 r. w sprawie
Swiaclczeri gwarantowanych z zakresu opieki psyclhiatrycznej i leczenia uzaleanien
(Dz.LJ.2013. 1 3 8i6 ze zm.);

5) [ 9 ust. 2 rozporzqdzenia Minista Zdr<>wia zz dnia 5 listotrrada 2013 r. w sprawie
dwiaclczeri gwarantowanych z z"al<resu rehabilitac.ji lecz,niczej (D2.U.2013.I522
ze znt")

6) {_6 rozporzEdzenia MinistraZdrowiaz dnia22listopada2013 r. w sprawie Swiadczeri
gwarantowanych z zal<r <t su le czenia szpitalne go (D 2.I J .20 1 3 . L5 20 ze zm.) .

4.)Pruejuzd irrodkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2
ustawy jest linansrowany w 40 o/o ze Srodk6w publicznyoh, zal wysokoSd vdzialu wlasnego
pacjenta w krosztach transportu sanitarnego, vrynosi 60 o/o odptalnoSci, w przypadku:
1) chor6b krwi i narzqd6w knviotw6rczych,
2) chor6b nowotwolo'wych,
3) chor6b oczu,
4) chor6b przemiany rnaterii,
5 ) chor6b psychiczny ch i zabnrzen zachowania,
6) chor6b sk6ry i tkanki podsk6rnej,
7) chor6b ukladu l<r4henia,
8) chor6b ukladu moczowo-plciorvego,
9) chor6b ukladu nerwowego,

10) chor6b ukladu oddechowego,
I 1) chor6b ukladu rucbu,
12) chor6b ukladu tra.wiennego,
13) chor6b ukladu wydzielania wervngtrznego,
14) chor6b zakaLnych i paso2y't,niczych,
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3.

4.

15) uraz6w i zatrul,
16) wad rozwojowych wrodzonych, z:nieks:z:taLcehi abenacji chromosomowych:
- gdy ze zlecenialekarzaubez,pieczenLia zdrowotnego lub felczera ubezpie<lzenia zdrowotnegc)
wynika, 2e pacjent jest zdolny do samod:zielnego poru.szania sig bez stalej pomocy innej
osoby, ale wymagaprz:,y korzyst,aniu ze 6rodk6w transportu publicznego pomocy innej osoby
lub Srodka transportu publicznep;o dostosowanego do potlzeb os6b nLiepelnosprawnych,
5. W przypadkach niewymienionych w ust. l-2 i 4 platno$i za transport obciqaa
Swiadczeniobior:cg w 1 00%"
6. Cennik oplat z uslugi medyczne w zakresie tra.nsportu sanitarnego stanowi
Zal4cznikNr 6 do niniejszego zarz4dzenla,

$ 21.
Zasarly udzielania Swiadczer[ w lecznictwie zamknigtym:
1. Swiadczeniobiorca w rarnaoh ubezpiec:zenia zdrowotnego ma prawo wyboru Zakladu

spoSr6d wszystkich, kt6re zawarN5, umorr/g z Narodowym Fundusze.m 7.drowia."
2. Do skierowania lekarz kieruj4cy powrinien dot4czyc vrryniki badan diagnostycznych

potwierdzaj 4cy ch wsitgpne rczp oznanie.
Przyjgcie do ZaId.adu oclhywa sig po zaqpoznantr sig przez lekarua dyZurnego
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ze stanem zdrowia Swiadczeniobiorcy
i uzyskaniu jego zgody na hospitalizacjg.
W przypadku braku moZliwoSci przyjg<>ia Swiadczeniobiorcy do' ZaIda.du i jednoczesnej
potrzeby hospitalizacji, Iekaru dyhvrny po udzieleniu niezbgdnej pomocy kieruje
Swiadczeniobiorcg do innego ZakNadu, po uprzerlnirn telefonicznym uzgoclnieniu
mleJSCa.

5. W przypadku braku naoZliwoSci przyjgcia Swizrdczeniobiorcy do Zakladu
bez koniecznoSci niezwlocztrej hospitali'.zacji, ustala sig kolejno6d dostgpu do Swiadczet'r"
Swiadczeniobiorca zostaje wpisany na lisig oczekuj4cych z ustalonq autq planowego
przyjgcia.

5. W przypadku, gdy $wiadgzeniobiorca rrie moze sig zglosi6 na $wiadczenie zdrowotne
w w1qznaczonym tenninie powinien povriadomii o tyrn ZaLJacL

7. Zal<Lad zapewnia w birasie pobytu w Zakladzie' Srviadczeniobiorcy Swiadczenia
zdrowotne, Srodki faimaceutyczne i materialy medyczne, pomieszczenie
oraz wy ?ywtenie odpodiednLrie do stanu :zdrowi a.

8. W Zal<ladziet zostal ustanowiony i wdro:Zony System Zarz4dzania JakoSci4, zwany dalej
SZJ, zupewtniaj4cy wlaSclury poziom i jakoSi Swiadczonyoh uslug" WdroZony SZJ
okreSla szczeg6lowo zasady postq:powania, w czasie przyjqcia, Jleczenia, pielggnowania
i wypisu Swiadczeniobiorcy.

9. Wypisanie zZal<ladu nastgpuje:
.t) gdy stan zdrowia nie wyrnaga dals:zego ktczenia.
2) na?1danie osoby przebyiaj4oej w ZaVJa<lzie lub jej przedstawiciela ustawowetJo.
3) gdy osoba przebywaj4 ra w Zakladz,)ie w spos6b szczeg6[ny narusza Regulamin
Organizacyjfry, a nie zachodzi obawa, 2e odmowa Iub zaprzestanie udzielania dwiadczeri
mohe spowodorvad bezpoSrednie niebezpia;czefstlwo dla jej Zyaia lub z;drowia albo 2ycia
i zdrowia innych os6b.
10. Jezeli przedstawicien ustawowy izqda wypisarria z Z',al<Nadu osoby, kt6rej s1.an zdrowia.

rnymaga leczenia w Zakladzie, Dyrektor ZaI<Nadu lub lekarz przez niego upowaZniony
(Ordynator, Lekarz prowadz4cy) moze odmr5wi6 vrypisania do czasu wydania w tej
sprawie orzeczenia przez wlaSciwy s4d opiekut'rcz,!, cl1yfus, 2e przepisy szczeg6lne
stanowi4 inaezej.

ll.WaSciwy Sqd Opiekuflozy zawiadamiany .jest niezwtocznie o odmowie wypisania
z Zakadu i przy czynach odmLorvy.

12. Osoba wystgpuj4ca o vrypiszrnie z Zaldadu na wlasne Zqdanie rnusi by6 poinformowana
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prz,e:7, lekarza o moZliwych nastgpstwach zilprzestlania lecz.enia w Zak.ladz,ie. Osoba ta
sklada pisemne oS'wiadczenie o wypisaniu t, Zaldadu na wlasne 2qdanie i uprzedzeniu
o rncrZliwych nastEpstwach zaprzeslania leczeria. O pdmowie z,lohenia takiego
o6wiadczenianale?y sporzqdzil odpowiedniq adnolacjg w dokumentacji medycznej.

13. SwiaLdczeniobiorca., kt6rego stan zdr,owia nie w)rmaga dafszego leczenia szpitalnego,
poncrsi koszty pobytu v/ oddziale, poc'zqwsz;,{ ocl terminru wypisu okreSlonego
ptzett, Dyrektora Zal<N.adu na wniosek ordynatora odd:zialu; niezalehnie od uprawnieri
do br:zplatnych Swiadczeri.

141. Po z,akonczeniu hospitalizacji (takhe w Szpitalnym Oddziale FLatunkowym)
Swiadczeniobiorca, otrzymuje kartg informacyjn4, niezbgdne r;kierowania na dalsze
leczenie, informacj g dlalekarza POZ, rrecepty na lell<i oraz zwolnienie lekarskie.

1. W ra.zie Smierci pacjenta Zal<Lad zobowityzany jest nale?ycie przygotowa(, zwloki
poprzezich umycie i okrycie, zzachowaniem godnod,ci naleZnei osohie zntarlej, w celu ich
wydania osobie luLb instytucji uprawnionej do ich pochr:wania.
2. Przechovywanie zwlok pacjenta przez czas dnuhszy niz 72 Hodz.,liczone od godziny jego
dneierci, jest dopuszczalne w ra,zie:

a) gdy zwloki nie mogq zostal
uprawrione do ich pochowania.,

wcze6niej odebrane ptz.ez, osoby hlb instytucje

s22.

s 23.

t,) w zwii4zkv ze zgonem zostalo wszczgte
nie zezwolillna pochowanie zwlok"

dochodzenie albo Sledztwo, a prokurator

c,) z irurych vraLnych przyczyn, za zgod4 albo na ryniosek osohy lub instl.tucji
uprawrionej do pochowania zwlok pacjenta.

3. Za przechowywanie nvlok pacjenta pru,ez cz:as dluiszy niit 72 godz., liczone
ocl godziny jego Smierci, osoby lub instytucje uprawnione do ich pochowania,
b4di podmioty na zlecenie, lilt6rych przechowuje sig nvloki w zwi4zku z, tocz4cym sig
postgpo'waniem karn:Fm, ponoszq, oplatg w wysokcr'Sci 40 zl za katd4 rozpoczgt4 dobg
przechorqywania cialer w chlodni.

l. Zak:"la'l prowad:zi dol<umentacjg .medycz:n4 os6b kor:i:ystaj4cych ze 6wiadczeri zdrowotnych
otaz zapewnia ochrong i poufnoSi danych zawaftych w tej dokumentacji, zgodnie
z powszechnie obowiqlzuj1cymi przepisami ptawu a w przypadncu udzielania Swiadczeri
firransovranych ze Srodk6w publicznych takhe zgodnie z wymogami okreSlonymi przez
platnika Swiadczeri.
2. Zaklad, udostgpnia dokumentacjg, o kt6rej mowa w ust. 1:

1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi usti,rwoweml, b1df osobie upowaznionej
przez pacjenta; po Smierci pacjenta, prawo do wgl4du w <flokumentacjg medyczn4
ma osc,ba upowaZnionaprzez pacjenta zaLycia"

2) podmiotom udzielaj4cym dwiadczeri zdrorvotnyoh, jeZeli dokurmentacja ta jest
niezb qdna do zapewni enia ci4g,to S ci Swiadczrefi zdrowotnych.

3) organom viladzy publicznej, Narodowernu lF'unduszowi Zdrowia, organom
samorz:4du :zawod6w medycznych oraz konsulta;ntorh krajowym i wojew6dzkim,
w zakresie niezbgdnym do wykonywania przez te podmioty ich zada1,
w szczesolnLoSci konLtroli i nadzoru"
podmiotom, uprawnionym w rnLySl ustaviy o dzialalno$ci leczniczej
do przeprouradzania na zlecenie ministra u'lariciwego d<l spraw zdrowia kontroli
po dmiotu Iec'zmcze go, r,v zakresie niezb gdnl'm do pueprowa dzenia kontroli 

"

ministrowi 'nlaSciwemu do sprilw zdrawia, s4dom, w tym s4dom dyscyplinarnym,
prokuraturomL, lekarzonr s4do'r,vym i rzecznikom odpowledzialnoSci zawodowej,
w 

.zwiqzku 
z prawa<lzonym postgpowaniem.

T4

4)

s)



6) uprawnionym na mocy odrgbnych ustaw organom i inistytucjom, .jeZe.li badanie
zostalo przeprowadzone na ich wniosek.

7) organom rentowym oraz zespolom d,o spraw orzekanla,o niepelnosprawnodoi,
w zwiqzku z pr ow adzony m przez ni e p o stqp owani em.

8) podnniotom prowadzqcym rejestry uslug medycznych, w zakresie niezbgdnym
do prowad zenia rej estr6 w"

9) zakladom ubezpieazeh - za zgodqpacj ernta.

l0)lekarzowi, pielggniarce lub poloZnej, w zwi4zku z pro'wadz:eniem proceclurS,
oceniaj4cej podmiot udzielajqcy Swiadczeri zdrowotnych na poclstawie przepirs6w
o akredytacji w ochronie zdrowia, w za.kresie niezbgdnynrr do jej przeprowadzenia;

11) szkole vtyzs;zej lub instytutowi badawczemu do rilyk.orz:ystania w cel.aoh
naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych flanych umozliwiaj4cych
idenl;yfi kacj g osoby, kt6rej dokumenta c>ja doty czy .

3. Dokumentacja medyczna jest udostgpniana do wgl4du w siedzlbie Zakhadu lulb poprzez
sporzEdzenie j*j kserokopii, odpis6w bqd? 'wyci4g6w, w tym tal<Ze na ;rroSnikaolr
elektronicznych"
4. Za'udostgpnienie dokumentacji medycznej Zaklad pobiera oflaty w kwotach za:

1) jedn4 strong wyci4gu lub odpisu dokumentarcji medycznej - 7 dl /sieclerur
zlotychl,
2) jedn4 strong kopii dokumentacji medycznej:
Format A4 - 0170 zl /siedemrlziesi4t groszyl,
Format AS - 0,35 zl ltrzydzieSci pigd grosTyl,
3) sporz4dzenie wyci4gu, odpisu lub kopii dokumentacjir na elektronicznylml
no6niku danych -7 zllsiedem zlotychl.

5. Oplatyo o kt6rych mowa w ust. 4 nie zawierzj,4 koszt6w ewerrtualnej przesyl)kli
dokument6w lznac'zkfw pocztowych/. Koszt ten doliczarry jest do rachunlruL
za udostgpnienie dokumentacji.

$ 24.
Zasady udzielania Swiadczeri ambu latoryj nej opieki sp ecj alistycznej :

1. Swiadczeniobiorca rra lrawo wyboru lekarua specjalisty spoSr6rd tych, kt6r:zy majq
zaw art4 umowg z lt{arodowym F undusz em Zdr <>wia.

2"W przypadku braku skieroryanialekarzaubezpieczenia zdrowotnego, gdy jellt w:t/magane
przepisami, ambulatoryjne Swiadczenia zdrowotne udzielane s4 odplatnie zgodnie
z Cennikiem Zakladu, z wyjqtkiem przypadk,6w, gdy skierowanie nie jest wFrnagane
oraz stan6w naglych.

.3" Rejestracja odbywa siQ na podstawie zgloszenia osobistego, teleforricznego
lub za poSrednictwr;m osob-y trzeciej.

4" Porady specjalistyczne uclzielane siq wedlug kolejnoSc,i zglosz,enra w dniach i gr:rdzinach
ich udzielania.

5. W przypadku, gdy Swiadozeniobi,crca nie mole sig zglosii na Swiadczenie zclrowotnr:
w :vqvznaczonym terminie powinien powiadomii o tynL rejestracjg Frzychodni.

6. Wdrozony SZJ okre$la szczeg6lowo zasady postgpowania w lec:r;nictwie
ambulatoryjnym.

$ 2s.
Zasady udzielania Swiadczer[ podstawowej opieki zdrowotnej EAZ,I:
Swiadczeniobiorca w ramach podstawowej opieki zdrowotnei ma prawo do:
l, Swiadczeri podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamiesizkania w vrarunha,clr

ambulatoryjnych lub w uzasadnionych przypadkach opieki w dqmu choreigo
reali:zowanych przez lekarz:a POZ, pielggniarkg POZ, poLoZnE F'O2, ora:z pi,elggniarkq
szkoln4.

l5
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B adrlri di a gno styc zny ch I zg<> dni e z ob owi4zuj4cym wyka zemJ .

Dokirnania wyboru lekarz:,a, pielggniarki, potoZnej podstawowej opieki zdrowotnej
nieqzgSciej ni'zdwarazyw roku.Wprzypadkukolejnej zaniany Swiadczeniobiorcawnosi
oplatE okeSlon4 w obowi4zujqcych przepisach prawnych (optata nie jest pobierana
w plzypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zaprzestania dzialalno{;ci przez lekana,
piek;gn iarkg lub poloZnq P CIZ).

,,No,cnej i Swi4tecznej opieki zdrowotnej"- Swiadczetia opieki zdrowotnej udzielane
odp<lwiednio przez lekarza POZ lub pielggniarkE POZ, w formie porad udzielanych
w warunkach ambulatoryjnych lub w domu Swiadcze.niobiorcy, w przypadku naglego
zachorowania lub naglego pogorszenia stanu zdrowia poza goclzinami pracy przychodni
P47,.

,,Trdnsportu sanitarnego w POZ" Swiadczenia opieki zdrowotnej, polegaj4ce
na zilpe\ mieniu dwiadozeniobiorcom transportu sanitarnego w dniach i godzinach pracy
Prz;lchodni POZ, wynikaj4cego ze wskazafl rnedycznych, do nalblilszego
Swiadczeniodawcy udzieluj4cego Swiadczeri we wla$ciwym zakresie i z powrotem,
na zitsadach okreSlonych w odrtibnych przepisach.
Skierowaniaur raaie poftzeb>y do Iekarza specjalisty lub Zakladu.

$ 26.
Zns ady u dzielania Swiadczer{ dia gno s tyki m edycznej :

l.Zaktad zapewria Swiadczeniobiorcom hospitalizolvanym, zglaszajqcym sig do poradni
specj ali st'1c zny ch or az P OZ'wykonanie niezb gdnych b adafi diagno styc zny ch.

'2.Badal'ia diagnostyczne wykonywane s4 ra podstawie skierowania wystawionego
pr zezi lekar za ub ezpre czeni a zdrowotne go.

3.Lekatiz wvstawiaj4cy Swiadczeniobiorcy skierowanie na badanie ma obowi4zek wskazad
miej sce wykonania badania.

s27.
',Lasady udzielania Swiadczeri z zakresu ratownictwa medycznego:
l.',Zal<la:d zapewnia calodobow4 gotowoSi do tdzielania Swiadczefi zdrowotnych,

ptzezZespoLy Ratownictwa Medycznego orM. Szpitalny Qddzial Ratunkowy w stanach
zagrcizenia Zycia lub zdrowia z przyczyn werrrngtrznych lub zewngtrznych
naw.{znaazonym obszarze dzialania, aw szczeg6lnych przypadkach poza nim.

lZ" |1,esp(ll R.atownictwaMedycznego udziela Swiadczeri w zakresie Ratownictwa Medycznego
bez irbEdnej zwlclki, na miejscu zdarzenia, w czasie tranr;portu, do czasu przzekazania

Swiadczerriobic,rcy innej Jedlnostce Ratownictwa Medycznego mobilnej lub stacjonamei,
m.im. Sz:piitalnemu Oddzialowi R atunkowemu.

:\" Zesp,6l Ratownictwa Medyczrego transportuje os<lbg w stanie naglego zagroaenia
zdrowotnego do najblihszego, pod wzglgdem czasu dotarcia, Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego lub do Zaldadu wskazanego przez dyspozytora medycznego lub Iekarza
prowadz4cego medyo znego.

$ 28.
Dyrektcrr moze okreSlid szczeg6towe zasady, standardy postgllowania i procedury
u4zkonyWane w poszczeg6lnych jednostkach i kom6rkach organizacyjnych przedsigbiorstw
ll,aldadu w celu zapewnienia wlaSciwego poziomu i jakoSci dr'wiadczeri zdrowotnych.

z[,
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$ 2e.
L Zal<Lad udziela Swiadczerl zdrowotnych nieodplatnie i odplatnie.
2. Swiadczenia zdrovyotne finansowane ze Srodk6w publi,lznych Swiadczenia

Narodowymnieodplatne), udzielane s4 dwiadczeniobiorcom ubezpieczonym
Zdrown, bydL tmrym Swiadczerriobiorcom uprawnionyrr, nil podsta umowy o

roIne

rluir,tl

limie
nd

Swiadczeri zdrowotnych zawarlej migdzy ZaI<Nadern, a Narod,owym
3. Za udzielone Swiadczenia zdrowotne inne raiZ finansowane
(Swiadczenia zdrowotne odplatne) pacjenci wnoszA oplaty
zarz1rlzeniem cennikiem oplat. WysokoSd oplat okresla Znl1czni

. s30.
1. Swiadczeniobiorca ubiegaj4cy sig o udzielenier Swiadczenia zdra

$ 31.
1" Udzielanie Swiadczeri zdrrwotnych odplatnych, organizowane jes
agraniczat dostgpnoSci do $wiadczen frnansowanych z:e Srodk6w

i przejrzystego dostgpu do $wiadczeri opieki zdrow,otnej oraz"

medycznymi.
2.Udzielanie Swiadc:zef zdlorvotnych odplatnyoh, po:zostaje bez,
pozycji na prowadzonej p:rzei. Zal<Lad liScie oczekuj4cych na
finansowanego :ze Sro<1k6w publicznych.
.1" Swiadczenia zdrowortne odplatne udzielane bgd4 w nriarg moZli

ndusz<>mZd

Srodk6w pu nyr:h
zgodnie z \
nr 6 do Regu

lonym
tnu.

przez Narodowy Fundusz Zdrowia obowi4zany jest przedsta aktualny agany
przepisami dokument potwierdz:aj4cy oplacanie skladek na ubezpi
2.W przypadku nie potwierdzenLia uprawniefr do I>ezpNatnych swir

ie zdlo
zdrowotn Zdkrtrad

pobiera oplaty przed udzieleniem Swiadczenia, dol;.yczy tct w szcze
1) porady lekarsl<iej z zal<resu ambulatoryjnej opieki jalisty <:znej ctraz pcn:ttd

realizowanych w ramach noonej i Swi4tecznej ollieki iej i pierlggniarr;kiej,
badania diagnostyc znego,
cyklu izabieg6w rehabilitacyj nych,
leczenia w o ddzialach : Reumato I o gi c znym i Rehab i I itacyj n
innych Swiadczeri zdrowortnych, z wyjqtkienr Swi
naglym (zagrohenia Zycia lub zdrowia, wymag;ajQoym
medycznych cz:ynnoSci ratunkowych i ler;zenia),

3. W przypadku ubiegania sig o udzielenie ambulatoryjnego 5 ir specj alisr ty czrrciqo
bez v,ymaganego prze:pisami skierowani a lekarza, Swiadc,zeniobi
Swiadczeni e przed udzlieleniem r$wiadczenia zdrowotnego.

obowialzany j erst oplaciir

zapewniaj4cy poszanowanie zasacly sprawieclliwego, r6wne

w taki spos6tr, aby rrie
publicznych, rv sposr5b

niedyskrymi nui Aoetiio
zgoilnogo zkryteriiami

warre[Jo

udzielanyoh w stturie
gcia natychmiastowych

wplywu na Jkolejnori(i
udzielenie Swiadczerria

i w dniu z,glosz<>rl'a

kolejnorici

prawa do uzyskarria
h u:zyskania takiego

lub w innym terminie uzgodnionynt ze Swiadczeniobiorc4, ustalanej
w dniach i godzinach ich udzielania.
4. Swiadczeniobiorca ma prawo do pelnej
6wiadczenia finansowaneso ze {wiadczen
6wiadczenia.

informacj i doty <:z4cej

publicznych oraz waru



7.

oo.

5. Zaklad nie nnoze wii rndzielenia Swiadczenia zdrowotnego osobie, kt6ra potrzebuje
natychmiar;towegcr
lub zdrowia. V/ s

Ratunkowym.

ielenia tal<iego Swiadczenia ze wzglgdu La zagrohenie Zycia
naglyclr Swiadczenia udzielarLe sg w Szpitalnym Oddziale

R:OZDZIAtr, VU

KI WSP6I..DZIA,LANIA Z INNYMIWATI.

Zaldad w celu
terapeutycznego :1o

wykon'ytwania
skierov'ranie na te

przeprowad;zonych

W przypadkuL

aw szczeg6lnofci
dla lecz:enia szpital

10. Zalctad podejrnLuj e

zaldadaumi opieki

PRAWIDI-OWOSCI
CJE WIC

$ 32.
wnienia ci4gloSci i kompleksowo$ci prrocesu

i4zany jest do wsp6lpracy zinrrymi zakladami opieki

$ 33.
llodstawowe zasady
1" Lekarz :ubezpi

sp6lpracy migdry zakladami:
nia zdrowotnego w tym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

kiemj4o pacjenta lekarza specjalisty lub leczenia szpittalnego, dolqcza do skierowania:
a) wvniki badaf di h i przeprowadza,nych konsultacji, bgd4ce w jego
posiadaniu, umo2l.iwr
skierowania"

4ce por;tawienie wstgpnego rozpoz:,nania, stanowi4cego przyczyn7

b) istotne infornac.je o

2. W przypadlu
Poradni Sperjalis

dotychc:zasowym leczeniu"
ierdzenia bralku moZliwoSci dalszej opieki w danej

i, pcr uzasadnieniu w dokumentacji medycznej l<>karz
ubezoieczenia zd tnegro k.ieruje Swiadczeniobiorcg do Foradni Specjalistycznej
w tynL o tej sa

i przeprrowadz'onyc

3. Lekarz specjalista

j specjalno6ci, uwzglgdniaj4c wyniki badari diagnostycz;nych
konsulrtacji.

jest dc, pisemne
Iecz4cy Swiadczenriobiorcg w Itoradni Specj alisty cznej zobowi1zany

informowztnia lekarza kieruj4cego i lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej o ro niu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach,
w tym okresie ioh wania i'Cawkowania.

4. Lekarz podsta crpiek.i z<lrowotnej moze kontynuowal leczenie farmakologiczne
Swiadc:zeniobi,orcy
ww. pir;emn4 in

5" W przypadku,

diagnostyczno
zdrowotne.j.

zewngtrznymi
zapewnLienia

Swiaclczeniobiorca objEty leczeniem specjalistycznym wymaga
kontrc,lnyr:h, pozostaj4cych w zwi4zku z prawadzonym leczeniem,
ania wydaj e oraz pokrywa koszty ich wykonanialekaru specjalista.

6. Lekarzu a zdrovsotnego w przypadku stwierdzenia wskazari do hospitalizacji,
wystawia ski ie do le<>zenia szpitalnego, dcsl:4azaj4c do skierowania wyniki

i potwierdzaj 4cych wstgpne r <tzpaz:nanie.

walifikowania Swiadczeniobiorca do Ieczenia szpitalnego,
wykonuje konieczneo planowego leczenia operacyjnego, Zaklad

badania diagnostyczne i ko.nsultacj e.

W stan.ach wszystkie niezbgdne badania wykonuje zaldad opieki zdrowotnej,
do kt6rego z:glosil

9. W celu zapewriieni ko mp lerks o wej opieki me dycznLej Zaklad zaw arl umowy na r e alizacj g
badan cliasnost , kt6ryctr nie moZe zapewni(," we wlasinym zakresie.

wsp6lpracq: w fcrrmie uLm6w cywilnoprawnych z
zdnowotnej oraz praktykami lekat'skimi w celu

18



kompleksowej opieki medycznej, kt6rych nie mog4 zapewnii we
11. Szczeg6lowe zasady wsp6lpracy w zakresie diagnostyki,

Swiadczeniobiorc6w w Zakladzie okreSlaj4 procedury i instrukc
jakoSci4 oraz,zawarte umowy cywilnoprawne z podmiotami

F':OZDZIAI, VIII
POSTANOWIENIA KONCOWE

$ 34,
Regulamin Oryanizacyjty Samodzielnego Publicznego Zaklad
wtr-ukowie obowi4zuje od dnia I maja20l6 r.

I9

ym zakresie.

svstemu zatzadzania
trznymi.

Opieki wotnej

ODZN
U

w

lek. med. W





do Regulaminu Organizar;yjnego Sar{rodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowolnej w tr-ukowie

REGULAMIN
ZI],SPOLLI LECZNICTWA SZPITAI,NE GO

RCIZDZIAT,I

I'OSTANOWIENIA OGoLNE

$1.
1. Zespolem Lecznictwa Szpitalnego oraz wchodzqcego w jego sklad Szpitala 6w. Tadeusza
w tr-ukowie, zwanego dalej Szpitalem Sw. Tadeusza, kieruje Zastgpca Dyrektora
ds. L,ecznictwa.
2. Zarzqdzaniem i prac4 kom6rek organizacyjnych S:zpitala Sw. Tadeusza kieruj4
OrdynatorzylLekarze Kieruj4cy Oddzialem przy pomocy Zastqpc6w Ordynatora/Lekarza
Kieruj4cego Oddzialem i Pietrggrriarek Oddzialowych oruz ich zastgpc6w.
3.Poza czasem pracy Ordynat<tralLekarua Kieruj4cego Oddzialem, oddzialem kieruje lekan
dyhurny, kt6ry jest takZe odpowiedzialny za pacjent6w aktualnie leczonych ri przyjgtych
do oddzialu.

$2.
))ylury lekarskie w oddztalach ustalaj4 OrdynatorzylLekarze Kieruj4cy Oddzialem,
a zatwrerdza Zastgpca Dyr:ektora ds. Lecznictwa na z,asa<tach okreslonych zixz:,qdzeniem
wewngtrznym Dyrektora Zakladu.

$3.
1. W Szpitalu Sw. Tadeusza Swiadczenia zdrowotne udzielane sA w pomierszczeniach,
mieszcz4cych sig ) tr ukdw.
2. W sklad Szpitala 5w. Tadeusza wchodz4:

l) Oddzial Wewngtrzna, -- Kardiologiczny :

a) Pracownia Heinodynamiki,
2) Oddzial Neurol:gie>zny 1

a) Pododdzi al li,ac';zenia Udarow M6zgu,
3) Oddzial Anestezjologiii i Intensywnej Terapii,
4) O ddzial Reumatolo gicz:ny,
5) Oddzial RehabilitacyjnLy:

a) Pododclzial llehabilitacji Neurologicznoj,
6) Oddzial Obserwacyjno - ZakaLny,
7) Oddzial Dzieoigcy,
8) Oddzial Neonatologigzrny,
9) C)ddzial Poloi:niczo 1 Ciinekologiczny i Patolc,gii Ciq:Zy:

a) Trakt Porodowy,
10) Oddziat Chirurgii Ogdlnej i Urazowej,
1 1) Oddziat Psychiatryczny,
12) Oddzial Fsychiatryczny z Osrodkiem Interwencj i Kr,yzysowych

i Psycho - Geriatri4,
1 3 ) Calodobowy O ddztal Leczenia U zaleznien,
I 4) Oddzial Detoksykacy.iny,
1 5) P sychiatry cz,na lzba I'rzyjg6,



16)
17)
18)
1e)
20)
2r)

S zpitalny O ddziaL R.atunkowy,
Blok Operacyjno - Zabiegowy,
Apteka Szpitalna,
D:zia\ Higieny i Iipidemiologii,
Anatomia lPa.tolo giczna,
Centralna Stervlizatornia.

ROZDZIAN,II

3) Qalodo sywneplo nadzorukardiologicznego.
4) T,eczen hwoddziale.
5) Konsul
6) I ro'wadz eni e sp e cj al i z ac.ji lekar zy z zal<r e su cho r6b wewngtrznych.
7) Qzkolenie lekarzy i pielggniarek dostosowane do potrzeb oddzialu.
8) frowadzenie 'i:ta bie?qco historii chor6b i innej dokumentacji obowi4zuj4cej

w oddziale"
9) Sprawowanie opieki pielggnacyjnej nad chorymi przebywajqcymi w oddziale.

$s.
Znrlanizi Oddzialu Neurologicznego oraz Pododdzialu Leczenia Udar6w Mdzgu:

1) T,eczenie pacjent6w przyjEtych do oddzialu.
2) WylconywzLnie,Ciagno styki s chorzef neurolo giczny ch"
3 ) Wyn<onywzrnie zabie g6w lec zniczych konie czny ch w pro cesi e Ieczenia.
4) $Ionitorowanie calodobowe chorych z rtdarami m6zgu.
5) f;rowadzenie rehab:ilitacji chorych z uszkodzenianri odrodkowego i obwodowego

ukladu nerwowego.
6) Wsp6lpraca z lekarzarnLi konsultantami z inrrych oddzial6w potrzebna wprocesie

diagno styk i i le czen ia p a cj ent6w o d dzialu neuro lo gii 
"

7) \,Vykonywanie konsultacji nr:urologicznych w innych oddzialach szpitalnych.
8) Fro'wadzenie dokurnentacji medycznej pacjent6w wg obowiqzujqcych przepis6w

i pr<lcedur.
9) $zkolenie personelu lekarskiego, pielggniarskiego i nthszego dostosowane do potrzeb

dddzialu.
10) frowadzenie pielggnacji chorych i profrlaktyki powik.ltafl u chorych zudaramim6zgu.

owia pacjenrtdw wedlug ustalonych zasad
rodzin.

eJ r erapil:
2ycia.

3) Interwencje w Szpitalnyrn Oddziale Ratunkowym.
4) I)ec:zenie pr:zeciwb6 Jlowe -konsultacj e.

5) S:zkolenie lekarzy i persc,nelu pielggniarskiego w zaklesie specjalnoSci oddzialu.

cdr,Nycn



$7.
Zadania Oddzialu Rehabilitacyjnego oraz Pododdzialru Rehahilitacji Neurologi

1) I'r.ompleksowa opieka w zakresie rehabil,itacji r;chorzeri neurol
pulmonolo gicznych i nu:zqdt ruchu.
Wsp6lpraca z oddzialami w zakresrle kornpleksowegc, leczenia
hospitalizowanych oraz z:, poradni4 rehabilitacyjnq i orirodkiem rehabilitacji
Itehabili tacj a pacj entirw oparta na b azie o Sno dka rehabilitacj i dzierurej
Szkolenie lekaruy, fi4joterapeut6w i personelu pielggniarskiego w
specj alnoSci oddzialu.

$8.
Zadanit Oddzialu Obserwacyjno - Ztkartnego:

l) Leczenie chorych zer sshslToniami infekcyjnymi, zakaheniami zmoLli
2) Diagnostyka pacjent<iw o niiejasnej przyczynie dolegliwoSci i objaw6w

wymagaj 4cych hospitalizacji w oddziale.
Konsultowanie chorych kierowanych z innych oddzial6w.
Szkolenie lekarzy, personelu nnedycznego Sredniego i nihszego

specj alnoSci oddzialu"

se.
Zadania Oddzialu Dziecigcego :

1) .Diagnozowanie dzieci przyjgtychdo oddzialu.
2) Leczenre i rehabilita cj a clzieci przeby w aj Ecych w o ddziale.
3) I'rowadzenie terapii metod4.Kojty i NDT u dzieci zzarburzeniarni
4) Provyadzenie dzial.aA prozdrrowotnych wSr6d roclzic6w dzieci

w oddziale.
5) Szkolenie lekarzy i Sn"edniego personeJlu meclycznego w zakresie

oddziaNu.

2)

Zadania Oddzialu Neonatologicznego :

1) Pelna gotowoSi oddzialu do

$ 10.

przyjgcia wczeSniaka, reanimacja

3)
4)

3)
4)

4)
s)
5)

na Trakcie Porodowym.
2) Opieka i obserwacja noworodk6w z: porod(rw patologicznych.
3) Opieka rLad no'worodkiem przerz pierwsze 2 godziny po urodzerriu w sali

a) oznakowanie i osuszenie noworodka.
b) przystawienie dcl piersi i zuprzyjaltrienie sig r:natki z dzieckiem pod

poloZnej.
c) opatrzeniepgpowiny.
ct) po 2 godzinach przevriezienie noworodka \Nra21z mLatk4 na salg room
e) wazenie i mierzer:Lie.

D wykonanie zabiegu C)redego,.

Pobieranie badari laboratoryj nych,
T,alohenie dokumenta;ji rroworodka (wpis do ksig13i orldzialowtj).
Szczepienie noworodk6vv w pierwszej dobie Zyoia oraz prowadzenie
ztymzwiqzanej.

7 ) Informowanie matek o kalendarzu szczepieh ordz o oclczynach poszczep
8) Systematyczne pielggnowanie i kontrola noworodl<a.
9) Pomoc matkom w karmierniu nLoworodk6w na Zqdanie,
l0)Promocja karmienia piersi4, pielggnowania noworodka i niemowlgcia

edukacjg matek.
I I) Zap obieg ani e zakaheniom wewn4tr:z o ddzi alowym .

1 2) Konsultowanie pacj ent6w/ niie mowll4t z inny ch o drlzial6w.

jalnorici

poprzez



Znda
1.W

2.W

3.W

4.W

Znd

Zada

3)

4)

1)
2)

1)

2)

1)

2)
3)
4)

1)

2)
3)
4)

$ 11.
ia Oddzialu Poloiniczo - Ginekologicznego i Patologii Ci4z,y:

Oddzialu Pntologii C,i4iryz
I'rzyj gcie kobiety ciqhanrej,
Il,adanie pacj entki, diagn ostyk a i leczenie,
frladz6r nad stanem plodu i pacjentki,
Prowadzenie na bie?4co historii chor<ib oraz
obowi4zujzlcej w oddziale.

innej dokumentacji medycznej

Trahtu Porodowego:
I'rzyjgcie pacjentki na trakt ltorodowy,
l}adanie pacjentki i wykonanie czynnoSci
pacjentki do porodu,
Opieka i nad',26r nad stanem pacjentki i
i przekazania pacjentki nra oddzial poloLniczy.
I'rowadzenie rla biel4co historii chor6b
cr bowi4zuj 4cej w oddzial e.

kresie Oddzialu Poloirriczego:
Opieka nad pacjentk4 i noworodkiem.
I'rowadzenie na biez4co historii chor6b oraz inne.j dokumentacji medycznej
cibowi4zuj 4cej w oddziale.
liresie Oddzialu Ginekologicznego:
I'rzyj gcie i diagnostyka pacj entek za schorz:,eniami girreko lo gicznymi.
l,eczenie p acj e.ntek chorych gineko no gi cznie.
tri.o nsultowani e p acj entek z innych <> ddzial(iw .

I'rowadzenie oa bieh1co historii chor6b oraz inne.j dokumentacji medycznej
c,bowi4zuj apej,r oddziale.

$ 12.
a Oddzialu Chirurgii Og6lnej i Urazowej:
FrzyjEcia i wypisy pacjerrt6w - wypelnianie dokurnentacii lekarsko - pielggniarskiej.
Diagnozowanie pacj ent 6w ze schor:zeniami chirurgicznymi.
[, eczenie o strych i p rzewleklych s chorzefr c;hirur gi czny ch.
L,eczenie nastgpstw uraz6w.
Fi.ehabilitacj a clfrorych chirurgicznie.
Klonsultowanie pacjent6w z innych oddzial6w.
S:zkolenie lekarzy i persc,nelu pielggniarskiego w izakr:esie specjalnoSci oddzialu.
F.rowadzenie rna biezqos historii chor(ib o.raz innej dokumentacji medycznej
obowi4zujq,cej w oddziale.
Sprawowanie opieki pielggniarskiej nad chorymi przebywaj4cymi w oddziale.

$ 13.
Oddzialu Psychiatrycznego :

D iagnostyka ps'ychiatry czna,
Diagnostyka psvcholo giezna.
C)rzeczntcturo.
L,eczenie os6b z zaburzeniami psychicznymi.
L,eczenie wsp6l istniej 1cy ch schorzef s omatycznych.
F syohoedukacj a r o dziny .

Ntravyi4zywanie lcontakt 6w ze Sro dowi skiem ro dzinnym pacj enta.
Wspolpraca z OSrodkami Pomocy Spolecznej.

wchodzqcych w zal<res przygotowania

plodu do chwili zakoiczenia porodu

oraz innej dokumentacji medycznej

1)

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

1)

2)
3)
4)
s)
6)
7)
8)



9) Zajqciaterapeutyczne.
10) Konstrltowanie choryoh z irnnych orJdzial6w.
10) Szkolenielekarzy i perso,nelu pielggniarskiego w :zaklesie specjalnoSci odd

$ 14.
Zadania Oddzialu Psychiatrycznego z Osrodkiem lnterwencji
i Psychogeriatri4:

1) Diagnostyka, leczenie i wczesna rehabilitacja os6b doroslych
2) Z zaburzeniami psych\cznymi w warunkach calodobowych.
3) Onecznictwa.
4) Diagnostyka psychologiozner.
5) Psyohoedukacja rodziny.
6) Konsultowanie chorych z irrnych oddzial6w.
7) Szkolenie lekarzy i personelu pielggniarskiego w zala'esie specjalnoSci

$ ls.
Zadania C alo d o b owe go O d dzialu L eczen ia U zaleLniefn

1) Diagnozowanie pacjent6w przyjgtych do oddzialu.
2) Konstruowanie osobistych programL6w terapii.
3) Leczenie i rehabilitacjaprzehywaj4cych w oddziale.
4) Szkolenie personelu w zakresie specjalnoSci oddzialu.
5) Prowadzenie hisl;orii chorob.y i innej dokunnentacji.
6) Sprawowanie opieki pielqgnacyjnej nad pacjentanri o<ldzitf,u.
7) Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej.

$ 16.
Zad,ania 0 ddziahr D etoksykacyj nego :

1 ) Diagnozowani e pacj e nt 6w :z zaburz:,eniami psychioznymi.
2) Leczenie ostrych i przewlekJ"y ch zaburzef psychicznych.
3) Detoksykacja os6b z uzalehnietienn od alkoholu, leczenie zespol6w abstlr

i psychoz alkolholowyoh"
4) Orzecznictw<>.
5) Psychoerlukacja - program edukacyjny dla os6b uzalehnionych od alkohpl

indywidualna.
6) Konsultowanie chorych z: irurych oddzial6w.
1) Szkolenie Iekarzy i personehr pielggniarskiego w zrakresie specjalnoSci

$ 17.
Zadania Oddzialu lleumal;ologicznego :

1 ) Diagnozowarrie pacj ent <iw',2<t schorzeniami reumatolo gicznymi.
2) Leczenie i rehurbilitaeja clhorych ze schorzeniami reurrLatoiogicznymi.
3) Rehabilitacj a chorych z innymi schorzeniami (m.in. neurol ogicznymi).
4) Konsultowanier clhorych :z; innych oddzial6w.
5) Szkolenie leklarzy i peqsonehr fredniego w:zakresie specjalnoSci oddzialu.

s 18.
I" Zadania Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego:
1) Udzielanie dwiadozeri zdrowotnych trrolegaj4cych na wstgpnej diagnostyco
leczenia w zakresie niezbgdnym do, stabilizacji funkcji zyciowych os6b znajduj
stanie naglego zagro2enia Lycia lub zdrowia zprzyczyny
lub zewnqftznej, a w szozeg6lnosci w razie wypadku, urazrL, zaffucia ui
i dzieci,itp.

ych

jnych

terapia

ljgciu
siq w
rzneJ

ych



2)u
rownlgz
))

1)

Swiadczeli :rdrowotnych, w zakrresie okre6lonym w ust. 1,

nym w starLach wyj4tkowych i katasttrofach"
ie dokumentacji rnedycznej'w oparciu o obc,wi4zuj4ce przepisy.

rowadzenie czynnoSoi zwiEzetnych z .przyjqciem choryctL do szpitala
ifikowanych do k:czenia w poszczeg6lnyoh oddzialach w zakresie porzqdkowo,

kancelaryjnyrn.
puterowa rej estracj a pacj ent6w przyj mowanych clo leczenia'w szpitalu.

ia w zakresie Psychiatrycrznej lzby Przyjg(;
walifikowanie pacjent6w, zglaszaj4cych sig do szpitala oraz skierowanych

Iekat:za lub uprawniorr4 instytucjg do leczeriaw formie staojonarnej.
rowadzenie czynno6ci zwi4zanych z przyjgciem pacjent6w do szpitala

walifikowanych do ktczeniaw ltoszcze16lnyoh oddzialach w zakresie porz4dkowo
kancelaryjnyrn.

ielanie w razie

2)

3)

4)
s)

if,rkowani do
prrtrzeby pomocy dorulrrcj pacjentom, kt1rzy nie zostali

Ieczenia szpitalnego lub zostali zakwalifikowani do leczenia

Zadrn
1)

2)

3)

4)
s)
6)
7)
8)

mnym termlnle.
rowadzenie dokumentaaji medycznej w oparciu o obowi4zuj4ce przepisy.
onnputerowa rejestracjeL parjent6w przyjrrrowanych clo leczenia w szpitalu.

$ le.
Bloku Operaryjno - Zabiegowego:
rce>prowaclzanie zabieg6w operacyjnych, znieczzvlen pacjentow i innyoh procedur,

kt6rych wykonania niezbgdne s4 warunki Bloku.
rzyjmowanie zgloszen do planowych zabieg6w
nia poprzedniego.

operacyjnych do g<tdz. 15.00

lanowanie zabiegow operacyjnyclh na dany dzieh w porozumieniu z ordynatorami
Cdzial6w: chirurgiczne6;o i poloZniczo-gir:rekologioznego.
stalanie sklad u zespol6w operacyjnych.
rzygotowywanie pacjerLt6w do zabieg6w operacyjnych zgodnie z procedur4.

kontrola parametr6w zvciowych w trakcie trllrania znieczulenia.
ybudzanie pacjenta i opieka nad nim do chwili przekazenianaoddzial.
yp elni anie do kumentarrj i obowi4zuj 4cej na bloku.

$ 20.

b6w modycznych wylqoznie od podmiot6w
ie hurtowni farmaceuty cznej.

dukty lec,z:nicz;e i wyroby medyczne.
ie i korrtrolar termin6w wa2noSci produkt6w

tecznych w tym fbrm.jalowych.
Sroclk6w narkotycznych i psychotropowych.
rapeutyclznyrn Receptariusza Szpitalnego"
lnyoh.
poszczeg6lrrych kom6rkach organizacyjnych

w zakresie prawidllowej dokumentacji
ch i surbstancji psychotropowych oraz pod
ermin6w waznofci produkt6w leczniczych r

bywa siq rttz w roku.
niczych i wyrobach medycznych.



I

I

11)Zapewnienie dostgpu do, obowi4zuj4cego wykazu pr:odukt6w Ieozficzych
dopuszczonyoh do obrotu.

12) Prowadzenie praktyk student6w Wydzial6w Farmacji (yaz praktyk \ staly
zawodowych sluchac;zy Medyoznego S

13) Organizacja transportu wewngtrzneg
do wszystkickr oddziat6w i'wybranych

I4)Zabezpieczenie przed rlalszym stos
co, do kt6rych wydano decyz4q o wstrz

15)Prowadzenie ewidenc.ji i wydaw
dla pacjent6w lecznictwa otwertego.

16) Sprowadzanie lek6w nie:rarejestrow
Docelowego.

Zadania Dzialu Higieny i llpidemiologii:
1. Profilaktyka i kontrola zakazan szpitalnych, w tym:

1) Opracowywanie i wdraZa.nie program6w kontroli zakaheh szpitalnych,
2) Opracowywanie proc;edun' i insltruk cji przeciwepidemicznych,
3) Realizacja zadafi w zakresie profilaktyki i kontroli zakahen szpitalnych

z aklualnych pnzepis6w prawa,
4) Monitorclwaniie sytuacj i san itarno - epiderniolo gicznej Zal<Jadu,
5 ) E dukacj a p ers one lu w dzte clz:inie pro fi I akt yki zakahen,
6) Doradztwo merytoryczne w zakresie zapobiegania zakaleit szpitalnych,
7 ) Wykrywante zagrohen epidemiolo gicznycla i aktywne ich zw al<::zante,
8) Prowadzenie dzialan kontrolnych w zakresie stanu sanitarno - epidemiologlcznelgo

we wszy stki ch kom6 rk ach <n ganizac yj nych Z akl atlu,
9) Prowadzenie dokumentacji potwierdzaj4cej wdroZonre dzialania w zakresie zakaZ,en

szpitalnych,
10) Prowadzenie dokumentaoji z kontroli wewrgtrznyoh,
11) Prowadzenie rejestu zak:azen zal<Ladov,rychL i drobnoustroj6w alarmowych,
12) Prowadzenie nejestru zgloszeri do Pafrstwowej Inspekcji lsanitarnej podejrzen.ia,

zachorowania lub zgonu na ohorobg zaka2nqwedlug obowi4zuj4cych przepisriw,
13)Koordynowanie pracy pielggniarek i poloZnych lqcznikowych w systemie pzynnej

wyrikhj4cyeh

1>tzr=z fin:ng

zleconyoh

rej estracj i zakahefi szpita I nycfu,
14) Wsp6lpraca 2t,innymi dziaLami Szpitala odpowiedzialnymi za

stanu sanitarno - e,pidemiologicznego r,v zal<resie
wewngtr:znego i gospodarki odpadami.

2. Organizac.ja procesu higieny 5';pitalnej, w tym:
1) Planowanie i nadzar merytoryczny nad procesami

oraz dekontarni nacj i w ct cldzziil ach szp it alnych,
2) Planowanie inadz6r merforyczny w zahesie prania bieliimy s:zpitalnej,
3) Prowadzenie 'dzialah kontrolnych w za.kresie uslug dwiadczonych

sprzqtajqc4,
4) Prowadzenie dokumentacji kontrolnej potwierdzaj4cej realizacjq uslug

j ednostkom zewngtrznyrrL w zakresie higieny szpitalnej,
5) Opracowywanie specyhkac.ji przetargowych zwiqizanych z,higienq,:;zpitalnq.

3. OrganizacjaLywtenia s4pitalnego, w tym:
1) Planowanie, wdrahanie dziaNan organizacyjnych reguluj4cych zasady

szpitalnego zgodrrie z obowirpuj 4cymi standardanri i przepisarni prawa,
2) Opracowywanie, wdrahanie i rnonitorowanie procedur' Zywienia szpitalnego,
3) Nadz6r nnerytoryazny procesu Zywrcnia szpitalnego,
4) Prowadzenie dzialah korrtrolnych Lywienia sizpitalnego araz

tycihdzialaf-.

zYwHra

dokumentowarLLie



1)

2)

I
I

I

I

a Anatomii Pat{logicznej :

Wykonywanie bekcji zwlok
sekcyjnego i biopsyjnego.
Frzestrzeganie Zasady, aby
siq z histori4 chohoby zmarNego.

s22.

ciraz zled:ariie badariia mikroskopowe materialu

sekcja zwlok zostald" wykonana po zapoznanlt

3)
4)

s)

Sp orzqdzanie prdtokol6w s ekcyj nych.
Ustalanie termln6w sekcji w porozumieniu 2 wla6ciwynli ordynatorami.
Zachowanie Sroflk6w ostrozno6cf i wykohywanie prlepis6w w razie sekcji zwlok
zmarNego na choiobg zaka1n4.

$ 23.
Z'ad,a Centralnej St0rylizatorni:

Dekontaminacja wyrob6w medycznych - niycie, dezynfekcj ai sterylizacja.
Dokumentowanip proces6w dekontaminacj l.
Przygotowywani'e material6w opatrunkowybh do sterylizacj i.
Dostarczanie wyrob6w medyczhych po sterylizacji do poszczeg6lnych kom6rek
oryanizacyjnyCtrl
Nadz6r nad warqnkami przechowywania material6w storylnych w oddzialach.
Stala wsp6tptacd z zespoLem zakaheh szpitalnych i oddzialami szpitalnymi.

U

lek. med,

l)
2)
r)
4)

s)
6)

PU
K
o

w



ZalqcznikNr2
do Regulaminu Organizacyjnego Sarnodzielnego

Publicznego Zakla&t Opieki Zdrowotnej w l-ukowie
z clnia25 kwietnia 2016 r.

REGIULAMIN ZESPOLU
LECZ NICTWA AMBULATORYJNEGO

RAZDZTAtr,I

PO.STANOWIENIA OG6LI{E

s1.
I"Zespohem Lecznictwa Ambulrrtoryjnego, zwatym dahj Zespolem, kieruie Zastgpca

Dyrektora ds. Lecznicl.wa.
2. Zitrz4dzaniem i prao4 jednostek lub kom6rek organizacyjnrych Zakladt, kieruj4 kierownicy

i koordynatorzy kom6rek organiznc,yjnych, chyba, 2e zapisy Regularninu stanowi4 inaczej.

s2.
1. W Zespole Swiadczenia zdrowotne udzielane sA w nastgpuj4cych kom6rkach
organizacyjnych i pomieszczeniach:

1) Zal<lad, Opieki Pozaszpitalnej w tr ukowie, ul. Doktora Anclrzeja Rogalifiskiego 3,
2l-400 tr uk6w:

r) O6rodek lRehabilitacjri tlziennej,
b) Oddzial Dzienny lerapii Llzalehnienia od Alkoholu.

2) Przychodnia Specjalistyczna w Lukowie, ul. Doktora Andrzeja Rogalirfiskiego 3,
2l-400 tr uk6w:

a) Poradnia Alengologi czna dlaDzieci,
b) Pora<lnia Endokrynolagi<>zna,

c) Poradnia Kardiologic:zna"

d) Poradnia Medycyny I'racy,
e) Poradnia Neurolclgiczna,

0 Poradnia Reumatologiczna,
g) Poradnia Rehabilitacyjna,
h) Poradnia GruZlicy i Chor6b Pluc:

- Gabinet Diagnostyczrto - Zabiegowy,
i) I'oradnia Chor6b ZakaLnyc>h,

j) Poradnia Neonatologiczna,

k) Poradnia Chirurgii Og6llnei:

- Gabinet Diagnostyc ztro - Zabiegowy,

D Poradnia Chirurgii Ulazlowo - Ortopedycznej:
- Gabinet Diagnostyczno - Zabiegov,ry,

m) Poradnia Okulistyczna:



- Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy,

n) Iloradnia ()tolaryngologiczna,

o) Il oradni a ()to I aryn g o I o g,iczna dla D zieci,
p) lloradnia ZdrowiaPs'ychicznego,

q) Iloradnia ll-eczenia U :r-aIelnien,

r) Iloradnia lVledycyny llportowej,
s) Gabinet Diagnostycizno - Zabiegowy Poradni Otolaryngologiczne.j i Poradni

Otolaryngologicznej dla Dzieci,

0 Poradnia {3i:rrekologiozna -PoloZnicza. w tym:
- Gabinet Diagnor;tyczno - Zabiegowy,
- P orarlnia Gi nekolo ei czno' -' P olohnicza. Filia w StoczkuL tr-ukowskim :

-- Gabinet Di-agnostyc zno -Zabi'eg<>vr,y Filii w Stoczku tr-ukowskim,

- Porarlnia Ginekologiczno - PoloZnicza. Itilia w SeroXcornLli:

-.",",;i:31;:;1,Tffi '".':;:*3Y;;Tffi#il;i::,*#,
-- Gabinet Diagnostyczno - Zabieg<>vry Filii w Wojcieszkowie,

- Porarinia Ginekologiczno -.Poloznicza. Irilia w Krzywdzrie:

-srk"r;f;-lrtJ;LrDiasnostYczno-zabiegov"vFiniiwrszvwdzie'
- Porarinia Ginekolosiczno - PoLoZnicza. Filia w Adamowie:

-- Gabinet Dilagnosyc zno - Zabieg<>v,y, Filii w Adamowie,
- Porarlnia Laktacyj na,

u) P oradnia DtiabetoXo giezna.

3) Przy'chodnia lPodstawowej Opieki Zdrowotnej, Al. KoSciuszki 2A,21-400 f,ukt6w:
a) PoradrniaLek:arzaPOZw tr-ukowie w Al. KoSciuszki,

b) Poradnia Lek:arzaPOZ dlaDzieci w tr-ukowie w Al. KoSciuszki,

c) Gabinet zabiegowy dla Dzieci w tr ukowie w A1. KoSciuszlki,

d) Punkt Szczepieri dll Dzieci w tr-ukowie w A1" Ko6ciuszki,

e) Poradrnia PielEgniarki i Potro2nej POZ dlaf)zieci w tr ukowie w A1. Ko$ciuszki,

D Poradrnia Pielggniarki i Potro2nej POZw l-ukowie w Al. KoSciuszki,

g) Gabinet Medycyny Szkolnej w tr-ukowie w Al. Kodciuszki,
h) Poradnia Lekarua POZ w tr-ukowie przy ul. Itartyzant6w (adres: 2l-400

tr-uk6w, nl. P afi z:ant6w 1 0),

i) Gabinet Zabiegowy w tr ukowie przy ul. Parlyzant6w (adres: 2I-400 tr-uk6w,

uI.I>ulyzantirw 10),

j) Poradnia Pielqgniarki i Polo2nej POZ w tr ukowie przy ul. Partyzant6w (adres:

2I-tI}A Luk6w, u.[. Partyzant6w 10),

k) Poradnia Lekarzal'OZ - Nocna i Swi4tecirna Opieka Zdlrowotna w f-ukowie
przy ul. I>artyzanl6w (adres: 2I-400 tr uk(rw, ul.Parlyzant6w 10),

l) Poradnia Pielggrriarki POZ Nocna i $wi4teczna Opieka Zdrowotna
w tr ukowie przy vI.P'artyzant6w (adres: 21-40A tr uk6w, ul. Partyzant6w 10),

m) Poradnia Lekarza POZ dla Dzieci w f-ukowie przy ul" Rogaliriskiego
(adres: 2,1-400 tr-uk6w, ul. Rogaliriskiego 3),



ul.

ul"

n)

o)

Gabinet Zabieg<twy dla Dziect w tr ukowie p.rzy

(adres:21-4A0 Luk6w, ul. Rogaliriskiego 3),

Punkt Szcz,epieh dla Dzieci w tr-ukowie przy
(adres: 21-400 tr-uk6w, ul. Rogaliriskiego 3),

p) Poradnia Fielggniarki i PotoZnej POZ dla Dtzieci w
przy ul. R.ogaliriskiego (adres: 2l-400 tr-uk6w, ul. Rogaltirlskiego 3),

q) Gabinet Medycyny Szkolnej przy tL Rogaliriskiego (adres: 21

ul. Rogaliriskiego 3),

r) Clabinet Medycyny Szkolnej przy ZS Nr z[ w tr ukowie (adres: 21

ul. Kryriskiego 10),

s) Gabinet Medycyny Szkolnej przy I LO w tr,ukowie (adres: 2l
ul. Wyszyriskiego 41),

t) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Z$ Nr I w tr-ukowie (adres: 2l-4
Al. Kodciuszki 10),

u) Ciabinet Medycyny Szkolnej przy ZS Nr 2 w tr-ukowie (adtos 2I-4
ul. Warszawska 88),

v) Clabinet Medycyny Szkolnej przy ZS Nr !l w tr ukowie (a&es:21-4
ul. MigdzyrzeckaT(l),

w) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ZS Nr 1 w tr-ukowie (adres: 2l-4
ul. 11-go Listopada 20),

x) Gabinet Medycyny Szkolnej pfzy Ginmazjum Nr 2

(adres: 2l-400 tr-uk6w, ul. Cieszkowizna 13),

y) Clabinet Medycyny Szkolnej .WzV Ginmazjum Nr 3

(adres: 21-40A Luk(rw, ul. Konarskiego 3),

z) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowrj Nr
(adres: 21-40A l-uk(rw, ul.Partyzant6w 15),

aa) Gabinet Medycy.ny Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 5

(adres: 2l-40A [-uk6w, ul. Siedlecka 56),

bb)Clabinet Medycyry Szkolnej przy ZSS w tr-,ukowie (adres: 21

ul. Pilsudskiego 28),

cc) Foradnia Pielqgniarki i PoloZnej POZ w Grgz6wce (adres: 21-4

Clrgz6wka 35A),
dd) ClabinetLekarzaPOZ w Grgz6wce (adres: 2I-400 tr-uk(iw, Grgz6wka
ee) Foradnia Le>k4rza POZ w Trz,obieszo'wie (adres: 2,1-404 T'

T'rzebiesz;6w 92),

ff) Ciabinet Zabiegovty w Trzebieszowie (adres: 2l-404
1'rzebresz6w 92),

gg) Foradnia Lekarz:a POZ dla dzieci w Trzebiesz:o'nie (adres:

T'rzebiesz;6w,'Irzebie sz6w 92),

hh) Gabinet Zabiegowy dIa dzieci w 'lfrzebieszowie (adres: 2I-404 T
T'rzebiesz6w 92).

ii) Funkt Szczepief dla dzieci w T.rzebieszowie (adres: 2I-404 T
T'rzebiesz6w 92),

1w

ibsz6w,

?r-404



jj) Poradnia Pielggniarki i Polo2nej POZ', dla dz,ieci w 'Trzebieszowie

(adre s : 21 - 4A 4 Trzebiesz6w, Trzebie sz6w 9'.2),

kk) Poradrnia Pielggniarki i Poloznej POZ w Trzebieszowie (adres: 2I-404
Trzebies:26w, Trzebie sz6w 92),

11) Punkt F'obraf Material6w do Badaf w Trzebieszowie (adres: 2I-404
Trzeb tes:26w, Trzebie sz6w 92),

rnm)Gabinet IVledycvny Szkolnej w Trzebieszowie (adres: 21-404 Trzebiesz6w,

Trzeb.iesz6w 92),

nn) PoradmiaLekarua.POZ w Serokomli (adres: 2l-413 Serokomla, ul. Nadstawna

1 s),

oo) Gabinet Zabiego'wy w Serokomli (adres: 2l-413 Serokomla, ul" Nadstawna

1s),

pp) Poradnia Lekarza POZ dla Dzieci w Serokomli (adres: 2l-413 Serokomla,

ul. NadstawnaT5),
qq) Gabinet Zabiegav,,y dla Dzieci w Serokomli (adres: 2l-413 Serokomla,

ul. Nadstawna 15),

rr) Punkt Sizczepiefi dla Dzieci w Serokomli (adres: 2I-413 Serokomla,

ul. Nadstawna 15),

ss) Porad,nia Pielggniarki i Poloznej POZ dla Dzieci w Sr:rokomli

(adres: 2,1-413 Serokomla, u[. Nadstawna 15),

tt) Porirdnia PielEgnriarki i Poloznej POZ w Serokomli (adres: 2I-413 Serokomla,

ul. Nadstawna 15),

rru) Punkt Pobrari Mirterrial6w do Badari w Serokomli (adres: 2I'-4I3 Serokomla,

ul. Nadstawna 15),

vv)Poradnia Lekarz"a POZ w Wojcieszkowie (adres: 2I-411 Wojcieszk6w,
ul. Parkowa [),

ww) Gabinet Zabiegovry w Wojcieszko'wie (a<lres: 2l-4I1 Wojcieszk6w,

ul. Parkowa l),
xx)Poradnia Lekau;a PAZ dla Dzieci w Wcrjcieszkowie (adres: 2l-4ll

Wojciesz:k6w, ul. Parkowa 1),

yy) Gabinet',Zabiegotr,ry dla Dzierci w Wojcieszkowie (adres: 2l-411 Wojcieszk6w,
ul. Parkowa 1),

zz)Punkt Szrczepieri dla Dzieci w Wojcies;zkowie (adres: 2l-411 Wojcieszk6w,
ul. Parkowa 1),

aaa) Pora,lnia I'ielggniarki i Poloznej POZ\ dla Dzieci w Wojcierszkowie

(adres: 2,I-411 Wojcieszk6w, ul. Parkowa 1'),

bbb)Porarlnia Pielggniarki i PoloZnej POZ w Woicieszkowie (adres: 2I-4lI
Wojciesz:k6w, ul" Parkowa 1),

ccc) Punkt Pobnaf Material6w do Badari w Wojcieszkowie (adres: 2I-4ll
Wojciesz:k6w, ul. Parkowa 1),

ddd) Gabinet Medycyny Szkolnej w Wojcieszkowie (adres: 2l-411 Wojcieszk6w,
ul. Parkowa [),

eee) Gabinet Lekarza POZ Nocna i Swi4teczrra Opieka Zdrowotna
w Wo.jcieszkowie (adres: 2l'-4ll Wojcieszk6w, ul" Parkowa 1),



fff) Gabinet Pielqrgniarki POZ }ulocna i Swi4teczrra Opieka Zdrawatna
w Wojcieszkowie (adres: 2l-411 Wojcieszk6w, ul. Parko'wa 1),

ggg) Poradnia Lekarza POZ w Stoczku tr-ukowsikim (adres: 2l-450 Stoczek:

tr-,ukowski, ul. Pilsudsk.iego 32),

hhh) Gabinet Zabiegowy w Stoczku tr ukowskim (adres: 2l-450 Stoceek:

l,ukowski, ul. lPilsudsk .iego 32),

iii) Foradnia Lekarza PAZ ila Dzieoi w Stoczku tr-ukowskim (adr:es: 2l-45At

Stoczek tr,ukowski, ul" Pilsudskiegct 32),
jjj) Gabinet Zabiegov,ry dla Dzieci w Stoczku l,ukowril<im (adres: 21,-450 Stoczek.

tr-,ukowski, ul. lPik;udskiego 32),

kkk) Punkt Szczepriefl clla Dzieci w Stoczku tr ukowskim (adres: 2l-45A Stoc:z;ek,

tr-,ukowski, ul. lPilsu<lsk iego 32),

lll) Poradnia Pielggniarki i PoloZnej dla Dzieci w Stoczku it ukowskim
(adres: 2l-450 Stoc:zek tr,ukowski, ul. Pilstrdskiego 32),

rnrnm) Poradnia Pielqgrriarki i Poloznej PAZ w Stoczku f-ukowskim
(adres: 2I-450 Stocrzek tr ukowski, ul. Pilsudskiego 32),

nnn) Punkt Pobrari M.aterial6w do Bada'h w Stoczku tr ukowskirn
(adres: 21-45A Stocizek tr ukowski, ul. Pilsudskiego 32),

ooo)GabinetLekarzal'OZ - Nocna i Swi4teczna Opieka Zldrowotna w Stoc;rku

tr-ukowskim (arlres: 2l-450 Stoczek tr-ukowski,, ul. Filsudskiego 32),

ppp) Gabinet Fielggniarkn POZ Nocna i liwi4teczna Opieka Zdrowolna
w Stoczku tr-ukowskinrL (adres: 2I-450 Stoczek tr ukowski, ul. Pilsudskiego 32),

qqq) Gabinet Medycyny Szkolnej priry Zespole Szk6l w Stoczku ll,ukowskrinr

(adres: 2l-450 Stocizek. tr-ukowski, lPl. St. Wielgoska 5),

rrr) Ciabinet Medycyny Szrkolnej w Stoczku tr-ukowsl<im (arlres: 2I-45A Stoczerk

l,ukowski, ul. Fikiu<lskiego 32),

sss) Poradnia Lekarza POZ w WarLdowie (adres: 2l-42r5 Wola Myslowsha,
Wand6w 11),

ttt) Gabinet Zabieg<twy w Wandowie (adres: 21-4'.26 Wola Myslowska,
Wand6w 11),

uuu)Poradnia Lekarza PAZ dla dzieci w 'WarLdowie ('adres: 21 - 426 Wola.

Myslor,vska, Wand6w l 1),

vw) Gabinet Zabiegottvy dla Dzieci w Wandowie (adres: 2I - 4'.26 Wola
Myslowska, Wand6w [ 1),

www) Punkt Szc',zepief dla Dzieci w Wandowie (arJres: 2l - 426 'Wola

Myslowska, Wand6w I1),
xxx) Poradmia l?ielggniarki i PoloZnej POZ dla Dzieci w Wandowie

(adres: 2I-426 \Moler Myslowska, Wand6w 11),

yyy) Poradnia Pielggniarki i PotroZnej POZ w Wandowie (adres: 2l-426 Wo.[a

Myslowska, Wanrl6w .[ 1),

zzz) Punkt Pobrari lvlaterial6w do Badari w Wandowir: (adres: 21-426 W<i.la

Myslowska, Wand6w .[ 1),

aaaa) Gabinet Medycyny Szkolnej w Wandowie (adres:2I-4:26 Wola Myslowska,
Wand6w 11),



bbbb) Poradnia Lekarza POZ w Jedlance (erdres: 2l-450 Stoczek tr-ukowski,

ul. Warsrzawr;ka 17),

accc) Galbinet Zabiegov,ry w Jedlance (adres: 2I-450 Stoczek tr-ukowski,

ul. Warsrzawr;ka 17),

dddd) Poradnia Lekarza POZ dla Dzieci w Jedlance (adres: 2I-450 Stoczek

tr ukorvski, ul. Warszawska 17),

eeee) Galbinet Zabiegovty dla Dzieci w Jedllance (adres: 2l-450 Stoczek
tr-ukowski, ul. Warszawska X7),

ffff) PunkJ Szczepiefr w Jedlance (adres: 2l-450 Stoczek tr-ukowski,

ul. Warsrzawska 17),

gggg) Foradnia Pielggniarki i PoloZnej Pt)Z dla dzieci w Jedlance

(adres: 2l-450 Stoczek tr ukowski, ul. Warszawska l7),
hhhh) Poradnia Pielqgniarki i Polo2nej POZ w Jedlance (adres: 2l-450 Stoczek

tr-ukowski, ul, Warszawska 117),

iiii)Punkt Pobrari Material6w do Badari w Jedlance (adres: 2l-450 Stoczek

tr-ukowski, ul. Warszawska 117),

jjjj)Gabinet Medycyny Szkolnej w Jedlance (adres: 2l-450 Stoczek tr-ukowski,

ul. Wirs:zawska t7),
kkkk) Galbinet Medycyny Szkolnej w Serokornli (adres: 2I-413 Serokomla,

ul. Nadstawna 15),

nll)Gabinet Medycyny Szkolnej w Wojcieszk,cwie (adres: 2l-411 Wojcieszk6w,
ul. Parkowa 1).

4) Stacja Ratownictwa.Medycznega) Tansportu i llransportu Sanitarnego w tr ukowie,
ul. Doktora Andrze.ia Rogallifrsn<iego 3,21-400 tr-uk6w:

a) Zesp6t Rertorvnictwa Medycznego - SpecjalistyozrTy w tr ukowie,
b) Zesp6t Ratownictrva. Medycznego Specjalistyczny w Adamowie

(adres: 2I-412 Adam6w, ul. Kleeberga36),

c) Zesp6L Rurtovmictwa Medycznego - Podstawowy w tr,ukowie,

d) Zesp6t llatownictwa Medycznego Podstawoyy w Stoczku tr-ukowskim

(adres: 2'l-450 Stoczek tr-ukowski, ul. Pilsudskiego 32),

e) Zesp6l'Iransiportu Sanitarnego,

5) Zaklad Rehabilitacji l,eczniczej w tr-ukowie ul. Doktora Andrzeja Rogaliriskiego 3,

2I-4A0 Luk6w:
a) Pracownia F'izjoterapii,

b) Pracowniil Kinezyterapii,

c) Pracownia Laseroterrrpii,

d) Pracownia llydroterapii,
e) Pracownia Krioterapii.

6) Zaktrad Diagnosfyki Obrazowej w tr ukowie ul. Doktora Andrzeja Rogalirflskiego 3,

21-400 tr-ukt6w:

a) Pracownia R.entgenodiagnostyki Og6lnej,

b) llracownia Mammoglafii,
c) lJracownia llomografii Komputerowej,

d) Ilracownia IJSG,



e) Pracownia EEG,

D Pracownia Elektrowsttz:"4st1w,

g) Pracownia Audiometrii,
7) Zal<lad Diagnostyki Medycznej w
2l-400 Luk6w:

a) Laboratorium:

- Punkt Pobran Material6w do Badaf,
- Ptmkt Fobrari Material6w do Badari przy Pracowni

- Pracovmia HenLatologii,

- Pracownia Analityki Og6lnej,
- Pracownia lBiochemii i Immunochemii.
- Pracownia tsakteriotrogii.

ZesplL Praoowni lindoskopovqych:

- Gabinel; SpironrLetrii,

- Gabinet Kolonoskopii,
- Gabinet Gastroskopii,
- Gabinel BronchLoskopii.

Zespal Pracowni K arclic lo gicznych :

Eakteriologii,

- Pracownia EKG,
- Pracownia Holtera i Pr6b Wysilkowych,
- Pracownia KTC} (ardres: 2l-400 tr-uk6w, A1. Koiiciuszki 2A),

d)'Zesp6l Pracowni .K"rwi :

- Punkt Fobrafr Krwi,
- Pracownia Serolog;ii Transfuzj ologicznej,
- Bank Krwi.

2. Ambulatoryjne Swiadczenia z;drowotne ,lykonywane pfzez korn6rki orgatrizacyjne,
o kt6rych mowa w ust. 1, wvkonywime s4 t .ze w pojazcla<;h przez,rnczonych do {rdzielania
tych Swiadczeri'lub w miejscul pob'1tu pacjenta.

RIOZDZIA',II

ZAKI,ADIJ PIIIKI P OZASZPITALNEJ W I-,UK:OWIE

$3.
Zadania OSrodka Rehabilitacj i Dziennej :

1. Kompleksowa rehabilitacja pacjent6w, kt6rych starr kliLniczny pozwala na re ilitacjE
w warunkaoh ambuXator:yjnych.

Prowadzenie instruktaZu dla pacj ent(iw obj gtych usprarvnianiem.
Przyjmowanie pacjent6w skierowanych z Odd:ziaL6w Szpitalnych,
Rehabilitacyj nej, Neuro I o gic z:n ej i O rtopedyczno - Urazowej .

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacj i medyczn ej .

Dokonywanieanalizisprawozdafi diapotrzebZal<Ladu.

tr ukowie ul. Dorktora Andrzeja Rogali{skiego 3,

b)

c)

2.
aJ.

4.

5.

ZADANIA

Foradni



pra\M pacienta i etyki zawodowej.
iie indywidualnego programu usprawniilnia pacjent6w zgodnego z ich stanu

onalnego.

s4.
lu Dziennego'llerapii Uzaletnieri od Alkoholu :

1" Reali ja programdrw psychoterapii uzalelnienia od alkoholu.
ie indywidualnycJh Swiadczeri zapobiegawcza

vza
3" Pro

ym od alkoholu.
nie dziaLan konr;ultacyjno - edukarcyjnych dla

uzal onych.
ie pacjenta kofrczqcego pcdstawowy

do lk tynuowania terapii w lpro gramie ambulatoryj nym.

Zadan:ia

Zitdlania

It. crrganizowarrie i udzielanie Swiadczeri zdrowotnych ubezpieczonym
ambulirtoryjnej opieki spr:cjalistyczrnej (porady, konsultacje, wykonywanie
zabiegowych i diagnostycznyoh).

wanie pac-ient6w na vrysoko specjalistyc;zne procedury medyczne.

Srodki pomocnicze i przedmioty
ItowaniLe pracj ent6w szpitalnych.

nioskowanie w sprawach z,aopatrzenia w

i sannoksztalcenie.
Ksiggi Gl6wnej Prz:yctrodni.

$6.
Specj alisty cznq w tr,ukowie kieruj e ZastrVp ca Dy rektora cls. Le cznictwa.

ROZDZIAT.]:V

ZADANIA
rorl)BEK ORGANTZ ACY.NYCH

pRZrelJ@NLplLD S TAWOWE J QPrElKr zD ROW O rNE J

$7.

Zndania chodni Frodstawowej Opieki Zdrowotnej :

1. Udzi ie Swiadc:zeri medycznych w zakrersie
wty nocnej pomooy stacjonamej i wyjazdowej.

'acja pacjentirw do lekarzy podstawowej oprieki

2.
aJ.
Aa.

ROZDZIAT,I.TI

ZADANIA
KOw[(EIEK ORGANTZACIY.INYCH

E RZY! H O pII_r_:S P E C JALr S TYC ZNE J W L UKOWTE

$s.

rzychodni lJpecj alistycznej w l-ukowie :

- leczniczych osobom

czlonk6w radzin os6b

program terapeutyczny

podstawowej opieki zdrowotnej,

zdrowotlnej /rodzinnych.2. Rej



a Swiadczenie uslug prorftlakt,yc znych, leczticzych przez lekarzy pozl ro,Czi-ruryr;h,
pielggniarki Srodowiskowe/ rodirime, polozne Srodlowiskowe/ rodzinne, pielqgniarki
w Srodowisku nauczania i wychoruania.
Realizacj a S wi adczeri wynikaj q.c a z ptlanu ter
Zlecanie badaft, ztrbieg<iw cliagno,styczry z,godnie z koppetenc.jami
lekarzapozl rodzinnego, pie.[96;niarki Srodo ,poNohnej Srodowir;(owej/
rodzinnej, pielggniarki w drodowisku nauczanria i wychov,rania.
Wykonywan ie zabie g6w t,erapeutycznych w gabinecie irabie gowyrn.
Wykonywanie szczepieri rcchronnych dla dzieci i doroslych ollowi4zuj4cych vr kalendarzu
szczepieh i zalecanych.
Realizacj a zadah z,wiqzany ch z promocj 4 zdrowiai prolilaktyk4 chor6b.
Udzielanie prierwszej pomooy w wypadkach, urazach oraz'w stana.oh zagrohenia irycia.
Wykonywanie wizytpatronaZowych,, domowych lekarskich i pielggniarskich.
Prowadzenie profilaktyki i szczrepieri w Srodowisku nauczania i wychowania.
Prowadzenie Ksiggi Gt6wnej Przychodni/ OSrodka i do,l<umentacji medycznej
oraz sprawozdawczoSci w oparciu o obowi4zujqce przepisy i zalecenia.

$8.
1. Poradniami kieruj4 .KierownLicy poradni, odrqbnie
udzielania Swiadczeri, w :

l) Lukowie i Grgz6wce,
2) 'frzebieszowie,

3) Serokomli,
4) Wojcieszkowie,
5) Stoczku tr-ukowskim i Jedlance,
6) Wandowie.

wedlug rrastripuj4cych miejscoiwor{ori

4.
I

F

K()Mj)REK

$e.

a Medyc4negor,'I'ransportu i Transportu Sanit:lrnef3o w tr ukoryid:
Rntownir:twa Medycznego nale2y:
calodobowej gotowoSci do udzir:lania Svriadczeri zrlror{otn.ych,

p r Me<lycznego w stana.ch zagroL:,enia Zycia lub zrlrovriaL
z lub zewngtrznych na .vqvzraczonym abszarze ,L|i\Lania,
a ,h poz;a nim,

b) Udzielanie Swiadczeh w zilkresie Ratowrrictwa Medycz;negct bez zbgdnej z:wlo[<i,,

na miejscuL zdarz,enia, w czas.ie trarLsportu, do czasu prze,kazaniapacjentainnLej.jed4ostrcer
ratowniotwa medycznego mobilnej lub stacjonarnej np. Izbie, Pruyjgd, do ocldz:ialu
szpitalnego, znajdujqcego s\r w zersiggu dzialania, aw szcz:,eg6lnych przyptrdk:abh poza

9

C.JI RATO\\TNICTWA ME]DYCZN EGO

rum.



c)

d)
2) Do
a)w

3)w
a)

b)
c)

2.

4.

5.

6.

7"
o
o.

9,

10.

sip6lpraca i vrsp6,ldzia,tarrie w zakresie z.awartego przez Zaldad, porozumienia
sluzbami ratowniczymi StraZy PoZamej, sluZbami porz4dkowymi Policji

tz z:.espolarn i z sqsicdnich rre.j on6w.
wadzenie dokr.rLmentacj :i rnedycznej w oparciiu o obowi4zuj 4r:e przepisy.

j4cych spr:cjannych 'ruarunk6w transportu, aw szczegolnoSci d<t zabezpieczania
w transportu pcld potr:zeby lecznictwa podstawovyego.

ROZDZIAL'YI

ZADANIA
KOiVrllIrEK OR.GANTZACYJNYCH

Z AI(jT, AT>U IIEIIABILITAC JI LE C ZNI C ZiE J W I-UKOWIE

$ 10.

Da za

1. Re ja pacjenlr5w i prowadzenie list oczekuLj4cych w systemie Info - Medica
l papleroweJ.

- iiapewnienie pacjentom transpottu sanitarnego do naj li2szego Swiadczeniodawcy
i z:, powrotem, nir podstawie zllecenia na transporl sanitarny, od poniedzialku
do pi4tku w godz. 8.00-1 8.00, zwyl4ozenie;m dni ustawowo wolnych od pracy,
- irdzielanie $wiadczeri w zakresie transportu sanitarnego bez zbEdnej zwloki,

zpublicznych

w razie koniecznoSci lec:zenia spe<jalistycznego w irrnym 'T,akladzie opieki

powrotem orair transport do miejsca zamieszkania lub pobytu.
iwadzenie dokumentacji medycznqi w oparciu o obowi4zui4ce przepisy.
rspprt sanitamy polegajitrcy na przewctzict os6b, material6w

nplefsowa rehalb,ilitacja parjent6w ambulatorlrjn'ych i z oddziah6w szpitalnych,
adczLenia z zal<re:su hydro i fizykoterapii dla pacjent6w 06roclka rehabilitacji dziennej

rldar[ Transportu Sanitnrnego nale2y:
maph Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

<fzieci).
ote

rad4enie i archiwiza .cja ctbowiqzuj 4cej dokumentac.j i

Ko
Sw
(dL

nnedycznej.
y yvani e analiz:, i sprawr z d m dla p otrzeb Zal<ladu "

ie o bezpieczehstwo paojenta i personelu.
ie praw pacjentari etyki zawodowej.
z podrnLi otarrni wewnEtrznyrni i zewnq:trznymi 

"

<,onrilenie zawoclowe personelu i szkolenie praktykanrt6w"
<lnalne wykorz'ystywanie sprzgtu.

Do

l0



ROZDZIAf, VII

ZADANIA
KOMOREK ORGANIZACYINYCII

Z AKT, AT'U DIAGNO S']IYKI OBRAZOWI }J W I,UK OWIE

s 11.
ZadaniaZal<ladu Diagnostyki Obrazowej w tr ukowie:

1. Rejestracja pacjent6w do wykonania badafi.
2. Wykonywanie badafi radiologicznych.
3. Zapewnienie odpowiedniej iloSci i jakoSci wykonywanych baclaii.
4. Dbanie o maksymaln4 dostEpnoSd do wykonywanych bzrdail.
5. Prowadzenie obo'wi4zuj4cej dokumentacji i sprawozdawczo6cii,
6. Prowadzenie i glomaclzenie dokumentacjizwiqzane.j z wykonyvranymi badani
7. Opisywanie i wyclawanie wynik6w.
8. Organizowanie pr:awidlowego przeplywuirrformacji.
9. Prowadzenie sprawozdawczo6ci.
I0.Przestrzeganie prilw pacjenta i etyki zawoclowej.

R:OZDZIAtr, VIII

ZADAN]IA
P OSZC:Z]EGOLNYCII KOM(iruIX ORGANIZACY.XNYCH
.T.AKT, ADU DIA GNO STYKI MI]DYCZ.NEJ W I.UKOWIE

$ 12.
Zal<Ladem Diagnostyki llechczrrej 'w tr-ukowie kieruje l7,astQpca. Dyr:ektora ds.
kt6remu podlegaj4 Kierownioy poszc',r,eg6lnych kom6rek or:ganizurcyjnych.

s 13.
l, Zadania Laboratorium :

1) Wykonywanie badlarh w :zakresie Flematologii.
2) Wykonywanie badLarl w;aakresie ltnalityki Ogrllnej.
3) Wykonywanie badarl w:zakrr:sie Eliochemii i Immunoohernii.
2, Zud,ania Prncowni Bak{eriologii z Punkl;em Pobrari .Material6w do
wykonywanie badarfl w tzakresie:

f ) Eakteriologii og6lnej --identyfikac.lla patogen6w i <tzna<:zanre lekowraz
2) Eakteriologii grulilicy-- bakterioskopia i posiew.

3. Pracowni4 Bakteriologii z Punktem Pobrarfl .Material6w do Baclaui kieruje Ki
Pracowni, podlegty Kierownikowi Laboratorium.

$ 14.

Zadania Zespolu Praco'wni Endoskropowych :

1 . Wykonywanie badafi diagnostycznych gasrtroskopii.
2. Wykonywanie badafi diagnostyc zny ch kolonoskopii .

il

darh

woSoi.

'ownik



"I'ada

1.

2.
aJ.

4.
f,.

'Irnd

1.

2.

3.

4.

5.
(;.
,j,. I
8. Sk
9t.

10.

1t. w
t2.

Wykonywanie badafi diagnostyc zny ch bronchoskopii.
Wykonywanie tradali diagnostyc znych rektoskopii.
Polipektomia jelita grubego w kolonoskopii.
Ostrzykiwanie krwawi qcy ch wrzoddw holqdka.
Gastroskopia z pobraniern wycinka i badaniem histopatologicznym.
E roncho sk cspia. z: po braniem wycinka i badaniem histopatolo g;icznym.
Kolonoskopia z pobraniem wycinka i badaniem histopatologicznym.
R-ektroskopia z probraniern wycinka i badaniern histopatologicznym.
Gastroskopia z pnbraniern wycinka ri badaniem histopatologicznym.

$ 1s.

Zespolu Pracowni Kardiolo gicznych :

Frzyjmowanie pacjent6w i ustalanie kolejnoSci ir;h realiz"acjt.
Wykonywanie z.leconychL badari EKG.
Wykonywanie z.leconych badafr Holtera.
Wykonywanie z leconych test6w wysilkowych"
Wykonywanie zleconych badari KTG.

$ 16.
Zespolu Pracowni Krwi:

ania krwi i .iej r;ktaclnik6w wykonuje sig zgodnie z zasadami
nrcdycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej skladnik6w i

r4zuj 4cy mi w 
. 

j e dno stk ach or ganiz,acyj nych publi cznej sluZby krwi.
Slanie grup krwi AIIO i Rh.
l4dowe badanie ner obecno 56 przeciwcial od porno Sc ior.vych.

zgndnoSci krwi.
anie w kierunku konfliktu serologicznego.

ie kwalifikuj4ce do podania immunoglobuliny anty-D"
badanie uzsodnione z RCKiK.

ie zam6wieh na krew i jej skladniki.
i6r krwi i jej skladnikow.
howywanie krwi i.iej sldadnik6w.
wanie krwi i j{ skJadnik6w.

ie sprawozdawczoSci zu?ycittkrwi i je.i skladnik6w.

,1)JS ODZIE

okreSlonymi
wydawania,

):/;l'lliGo
DIr.O\4i ol Nt)
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lek. med,
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1.

2.

s1.
S amo dzielne starLowisk a pt acy podle gaj q bezpo Sred nio
W sklad samodzielnych stanowisk pracy wchodz4:

REGULAMIN
SAIVTODZI-ELNYCH STANOWISK I,RJ\,CY

Dyrekt,oro wi Zaldaill,.

fruLnkcj onalnego Sz:pitala,

r,vypo,saZenia w sprzgt

l) Zastgpca Dyrektora ds. Lecznicfwa,
2) Zastgpca Dyre,ktora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych,
3) Zastgpca Dyrektora ds, Inwestycji i Remont6w,
4) Pielggniarka Naczelna,
5) Gl6r,rmy Ksiggowy,
6) Radca Prawny,,
7) Pelnomocnik dls. Jurko$ci,
8) Pelnomocnik dls. l?raw Pacjenta,
9) Pelnomocnik dls. Rozwoju i Funduszy Zewngtrznych,
1 0) Administratorr Bezpieczenstwa Informacj i,
11) Inspektor ds. Be'zpiecir,ehstwa i Higieny Pracy,,
12) inspektor ds. ObronnoSci,
1 3) Kapelan Szpitalrry,

$2.
Zastgpca Dyrektora ds. Lecznictwa.
1) Opracowanie w u:zgodnieniu z Dyrektorem Zaldadu rrLodelu
dotyczqcego organizacji, z4tnrdnienia kadry medycznej ara.z

i aparaturg medyczn1porlporz4dkowanych j ednosl.ek.
2) Podzial czynno6ci rv zakrer;ie zada{t pionu leoznictwa okre6lonych w R.egtilaminie,
a doty czqcych zapewnienia :

a) odpowiedniei jakoSci i poz;iomu dzialalnoSci lecznriczeg Szpitala, szczeg6lnie
w zakresie pclziomu ambulatoryjnych i stacj,cnarnych ,aiwiadczen zdrowrtnyclr
udzielanych pacj entom,
b) odpowiedniego zacrpalrzenia vr leki i art'ykuly sanitame,
c) wlaSciwego stanu sanitarno-higienicz:nego pornieszczeri, w kt6rych
s4 Swiadczenia zdrowotrrc.

3) Nadz6r oraz koorclynacja prawidlowego toku
oraz jednostek dzialalnoiici podstawowej, w tym:

p:racy podporz4dkowanych d:zial6w

a) nadzor i kierovranie dzialalnoiciqizby przyjg! i oddziakiw szpitalnych,
b) nadz6r nad dzialalnoSci4 Pora<lni Specjalistycznych,
c) nadz6r nad dzialalnoSci4 diagnostyki medvcznrj, zaI<Ladow leazniczych
i pozostalych j ednostek dz:ialalnoSci podsta.wowej.

4) Przedstawianie Dyrektorowi Szpitala sprawozdari z clziaNalno$ci kierowanego pionu
i bie?qc e sy gnal izo wani e pro b lem6w wym agaj qcy ch r ozwii4zania.
5) Obowiazki rl zakresie zadar{ merytorycznych:
Dokonywanie okresowych wizy'tacji wszystkich jednostek furkcjonalnych
szczeg6lnie w zakresie:

bdzielane

lznitala,



a) zapewnierria odpowiedniego poziomu uslug
bezp\ecz,efistwa. clhorych przebywaj 4cych w sz4italu,

medvcznvch oraz

b) s1;anu porz4dkowego i higieniczno - sanitarnego pomieszczef,
c) wyrywkowe kontrolowanie prowadzenia dolcumentaoji medycznej
pod wzglgdem dokladno6ci i terminowo5ci iej sporz:,4dzania oraz nale?ytego
przechor4ywrnia i archiwizowania,
d) p rowzr,Czenie nadzoru nad sprawozdaw czo(tciq medy cznq.
e)przeprowa.dzarie okresowej kontloli prawidlowoSci oraz terminowoSci
wprowadzania informacji medycznych do og6lnoszpitalnej sieci
informatt'yczrrej.
f) cz,nwrnie nad racjonalnyrn wykorzystywanierr 162lek szpitalnych, urz4dzeh
oraz v\rypro s aienia rnedyc zner go.
g) sprar,vowanie nadzoru nad gospodark4 lekami i artykulami sanitarnymi
w Szpitalu.
h) podejmowanie odpowiednich wniosk6w dla zrrpewnienia prawidlowej
gospodarki lekami i artykulami sanitarnymi.
i) nadzdr nad wtra6ciwym opracowywaniem i pr:zygotowywaniem przez
podleglych pracownik6w material6w wyj$ciowych do przeprowadzenia
procedury zam6wiefr publicznych na zrealizowanie zaopatrzenia w sprzgt
i aparattrrg ntedy<>zn4,1eki i artykuly sanitarne.

wydawanie polecefi, udzielanie wskaz6wek i ,'vytycznych podleglym
pracownikornn w zakresie przydz,ielonych im zadart shZbowych.
nadz6r nad prawid.lowym i terminowym wykonywanie,m przez podleglych
pracownik6w wr;zystkich przydzielonych im zadah, zwlaszcza w zakresie opieki
lekarsko-pielggniarskiej nad pacj entami.
nadz6r nad, przestrzeganiem przez, podlegtych pracownik6w
w zahJadzie porz4dku i dyscypliny pracy oraztajemnicy slu2bowej.
nadz6r nad przestrzetganiem przez podleglych pracownik6w reZimu

ustalonego

sanitamego,
przepis6w przeclwpolarowych oraz, zasaclbezpieczehstwa i higieny pracy, w tym
u|yw ania o dziei:y r:oboczej i ocllronnej .

nadz6r nad planowaniem przez kierownik6w (ordynatorr5w) podleglych kom6rek
organizacyjttych potrzeb szkoleniowych pracownik6w w zakresie doksztalcania
zawodowego, specjalizacji oraz szkoleri bhp i p.poz.

7)z
olaz
Z

Dz
8)

Dyrektora ds. Lecz:nic1.wa wykonuje swoje zaclania przy pomocy ordynator6w
ik6w medycznych kom6rek organizacyjnych, a tal<Ze przy Scislej wsp6lpracy
Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych, Pielggniark4 Naczeln4,

AnaIiziRo'zlictzeh,DzialemPrawrymorazSekcj4Inf ormal:ycznq.
Dyrekttora cls. Lecznictwa podlegaj q:

L e cz; ntctw a [i zp italne go .

L e cz; nictw a Ambul rrtoryj ne go .

$3.
Dyrektora d sr. Administracyjno - Eksploataryj nych"

Dyrekl.ora c1s. l[dministracyjno - Iiksptroatacyjnych organizuje i nadzoruje caloSd
Zakladu doty<>zqcych:

finenso.rryclt, pctztr sprawami remont6w i inwestycji, w Lym wydawanie
semnych polerceriL rea.lizacji operacii finansowych (za'.rwisylysni" do wyplaty)

podpisywarrie laktur r,v imieniu wystawcy.
jowania i podejmowania dz,ialafi napra:wczych, restrukturyzacyjnych

i inwestycj i., znniejszajqcy ch kosztyntrolnych, z rWiqlkiem spraw remont6w

1)

2)

Zakladzie"



Eksploatacji bud'ynkirw i budowli, urzqdzeh i sprzq:tuL, w tym medycznego
medycznej.
Info rmatyz acj t ZakJttdu.
Administrowania. maj4tkiem trwalym i ruchomym, lpoza. sprawami
i inwestycji.
S praw pr ze ciwp o' zaro wych.
Ustalania standard6w jak:oSciowvch kwalilrkacji,.jakoSci prac'y podleglego pe
Zarzqdzania, kierowania i organizowania pracy .prodlegleg<l

oraz ko<rrdynacji czynnodci zlectnych osobom na poclstawie urnowy cywi
Planowania obsad podleglego personelu, wyposaZenia stanowisl< pracy, dosk
zawodowego.

| 0) Zam6wieri publicznych.
lI)Zawrerunia um6w cywilnopr:awnych w zzkresie prowadzonej

gospodarczej araz w zakresie zarrrcwten publicznych, tu'n6rv na,

zdrowotne, um6rv darowizny, um6w o przyjgcie clottacji krajjowych i
na podstawie odr'gbnego upowaZnienia udzielonego u' forrnie prisemnej.

l2)Wystgpowania w charakterze strony przed wsz)/stkirni srQdami powsze
S4dem ltlajwyZsz:ym, organami administracji publiczznej i sqclami administ
na podstawie odrgbnego upowa2nienia udz:ielonego w forrnie prisemnej.

2. Zastgpca Dyrektora <1s. Adnninistracyjno - F,ksploataoyjnych wykonuje swoje
przy pomocy Kierownil<6w podleglych kom6rerk organizacyjrLychL, a takhe przy
wsp6lpracy zZastgpaq Dylektora ds Lecznictwa, Zast<7pcq Dyrel<tora ds. In
i Remont6w, Pielggniark4 Naczeln4, l)ziaLem Analiz i Roz:licz:eri, Dzialem P

oraz Dzial em Sluzb P raoowniczrrch"
3. Zastgpcy Dyrektorzr dr;. ,Adrninistracy-jno - Iiksptroatacyjnych podlega DziaN Ekspl

- Techniczny w zakresie nastgpuj4cych kom6rek r>rganizac,,yjnych:
1) Sekcji ZamowieflPublicznych,
2) Sekcji Administracyjno - Gospodarczej,
3) Sekcji Zaopatrzenra,
4) Sekcji Eksploata<ji i Aparatury Medycznej,
5) Sekcji T'ransportu,
6) Sekcji Irrformatyr;zne.j:

$4.
Zastgpca Dyrektora ds. Inweslycji i Remont6w"
l.Zastgpca Dyrektora ds. Inwestycji i Remont6w olgan.izuje, inadzoruje calo
ZaHadu dotyczqcych:
1) Inwestycji i remont6rar,
2) Spraw finansowych 'w :zakresie remont6w i inwestycji, w tym wydawanie
polecef realizacji operacji finansowych (zatwierd:zenie do wyptaty) c,raz podpis
w imieniu wystawcy,
3) Inicjowania i podejrnowania dziate$, naprawcz.:,ych, restrukturyzacvjnych i pokon
zmniej szai qcych ko sz t y'w T,end adzie,
4) Ustalania standard(iw jakofcior,vych kwalifikacji, jakoiici p,racy poclleglego persone
5) Zarzqdzania, kierowania i orrganizorvnnia pracy podleglego pers;onelu, oraz
czynnoSci zlecanych osobom na podstawie umowy cywil:noprawnej,
6) Planowania obsad podleglego personelu, wyposazenia stanowisk pracy, dos
zawooowego,
7) Zawierania um6w cyrvilnoprawnych w zakresie spraw rernontriw ii

odrgbnego upowaZnienia udzielonego w formie pisemnej.
2.Zastgpca Dyrrektora cls. Inwestycji i Remontriw wykonuje swoje

inwestycji na

zadania przy

?)

4)
5)

6)
7)
8)

e)

Kierownik6w podlegly<;h kom6rek organizacyjnych, a. takhe> przy Scislej

nelu.
u,

wnej.
nalenia

noscl
ta

yrni,
yJnyml

1a

Scis,[ej

ji
wnyfii

jno

zadah

faktru'

lnych,

ynacji

stavlie

mocy
pracy



Z

Eksp
)q Dyrektora ds. Lrscznictwa, Zastgpcrl Dyrektora ds. Administracyjno
acyjnych, Pielq:gniark4 Nar:zeln4, Dzialem Analiz i R.ozliczre.6,, DziaLem Prawnym,

Dziale Sluzb Pracownicz,ych, Pelnomocnikiem ds. Rozwclju i Frurrdluszy ZewnEtrznych,
Sekcj Zam6wief Publicznych, Sekcj4 Administracyjno - Gospodarcz4, Sekcj4 Zaopatrzenia
ofaz j4 Eksploatacji i Aparatury Medyoznej.
a
J. pcy Dyrektora ds. Inwestycji i Remont6w porllega Dzial.| Eksploatacyjno
T w zakresie nastgpuj 4cych komirrek organizacyj nych:

1) ji Inwestycji i Rennont6w,
2)s j alisty ds. N-4cizno$ci i linergetyki.

iarka Naczelna"
gl6wnych obowi4z;X<6w i trprawnieri Piel g gniarki Nacze lne.[ :

Odpowiada za :zagwarantowanie kompleksowej opieki piel.Egniiarskiej w Zal<Ladzie
i rej onie lectznicr,ym..
Sprawuje swojap funkcjq przy pornocy bezrpoSrednio jej pod,teglyoh Pielggniarek
O ddzialowvch i P iellg gniarek Ko ord ynuj 4cyctr.
Llcze stniczy w o dpraw ach Zar z4du'Zaldadu 

"

Jest odpowiedzialna za nterytoryc)zny nadz6r nad pracq pielqlgniarek, poLolnych,
rirtownik6w rne ilycz:nych i nihszego pers onelu medyczne go.
Wsp6lpracuje z Zastgpcand Dyreklora, Ordy.natorami, Ilielggnialkami Oddziatowymi
oraz Kierownikami Kom6rek.
ggniarka Naczelna okreSla iloS6,

$s.

2"

Swl

Wzw
-\t)
8)

12

3, Piel

1)

2)

10

11

)
)

p
1

2

3)

4)

3)
4)

s)

s)
6)

7)
8)

pielggniarsl,.ich, uwzglgdniaj 4c

rcdzaj i warunki osi4gania poZqdanej jakoSci
cele i zadania Zaldadu i firnkcje pielggniarstwa"

ztymuczestniczy w :

P I anowaniu zadan Zakladu.
Opracowywaniu pla.nu zntrudnienta - pcsdziaL etat6w pomigd:rv poszczeg6lne kom6rki
or ganizacyjne, s pravruj 4c e op i ekg p :iel g gni arsl<4.

Opracowywaniu i wdrazaniu pnogram6w zapewniaj4cych oczekiwan4 jakoS6

realizowanych si'wiadczet'r pielggniarskich.
Ocenianiu j akoiici Swiadoz,cnej opieX<i.

Diagnozowaniu i rozv,rizpywaniu problem6w organizac.gjny,ch Za\<ladu, celem
zapewnieni a sprawnLej or ganizacji o pieki pielq gni arskiej nad llacj entem"
Planowaniu rennonl.6w i wyposa:Zenia oddzial6w i stanowir;k pracy w sprzgt,
narzgdzia i Srodki niezbgdrre do realizacji opieki oraz ochron)/ pra.cy pracownik6w.

iarka Naczelrra jest odpowiedzialnazazagwarantowanie profesjonalnych Swiadczefl
niarskich w Zitldadzie. !y' szczegllnoSci do jej zadaA nale?,.y:

C) szacowanie bi eZ4ce g o :zapotrzebowania na Swiadczenia piel q gni arskie 
"

Opracowanie sitruktury c,rganizacyjnej personelu piek;gnirlrskiego w ZakJadzie;
okreSlenie liczby i ro<lzaju pielqgniarskic,h stanowisk ptracy,, ustalenie zakresu
obowi4zk6w, rnpra,wnief, odpowiedzialnoSci otaz kwarlifikacji wymaganych
na poszczeg6 tnych stanowiis ach.

Planowanie zirtrudnienia. pielggniarek, poloZnych, sieLnitariuszy, salowych,
rirtownik6w,
Nadzorowanie rcaIi,zacji zadaf na podleglych stanowiskach prrac:F orazprzestrzegania
regulamin6w pracy, przepis6w BHI' i plpoL.
Wprowadzanie stalego nLonitorowania j akoScii uslug pielggnizu:skich.
Iriicjowanie opracowywarnia i wprowadzania do praktyki standard6w opieki
pielggniarskiej.
Opracowanie i doskonalenie systemu oceniania i motywowania pracownik6w.
Wsp6tpraca z dziail.ami pomocniezymi Zaldadu vy celu zapr:wnienia warunk6w
dorcalizacjiSwiadczefropiekuriczych,diagnostycznychilecz'nicz"ych.



9) Tworzenie wrunk6w i koordynowanie wspold:rialania
z przedstawir;ielami innych

10) Pielggniarka Naczelna jest naza stani rozwdj kadr pi
11)Pielggniarka Na.czelna jest ustalanie zasadza

i premiowani.a podleglych nik6w.
l2)Przyjmowaniie do praoy rrowych

przebiegu adaptacj i zawodowej,
il<6w - dolb6r stanowisk pracy, nadz,<t

l3)Planowanie i orsanizowanie ia zawc,drrweElo - wev,mqttzza
oraz planowernie szkoleri specjali ych, kurs6w kwalifikaoyjnych, specjali

I 4) P r zepr ow adzanie okre s o wych
15)Wsp6ludziat w organizacji

nad pracownikanni.

li praoy podleglego persornelu.

ieki zdrowotnej - profilaktycznej i I

16) DbaloSi o sprawl/ socjalno - by.t
17) RozpatrywanLie wniosk6w i

pracownik6w.
skarg skladanych przez, podlegly

wsp6lpracornnikdrw, p acj ent6w.
18) Wsp6lpraca z sarmorz4dem ter ialnym, Rad4 Spolecz:.nE'w SFZOZ w

lzkimi. samorzadem zawodowym.konsultantarrLi krajowymi i woj
4. Dla zapewnieniar skuteoznej reali ji naloZonych obowiqz:k6rv i zadafr

Naczelna uprawrriona jest do:
1) Wsp6ldecydowania w ie rnisji Zak:ladu, oel6w

gwarantuj4cl'ch rozw6j sektora S pielggniarskich,
Wspoldecydowania o kie
Wsp6ldecydowania o
pielqgniarskqr.
Wsp6ldecydowarriu o

restrukturyzacji,
iu zasobami ptzez:naczonymi na

u kierownicz:ych starrrowisk pi
bezpoSrednic, j ej podleglych zwalnianLiu os6b z tych srlanowisk.
Wspoidecydowzuria o kierowaniri pracownik6w na szkolerria.
Wsp6iudziahr .rv ocenie fu[rkcjonowania dzitrlow pomocniczyeh
oraz formulowaniu wrriosk6w w tym zakresie"

Gl6wny Ksiggowy.
Do zadafi Glt6wnego K.siggowego na
1. Ustalanie wewnqtrznLej struktury
w uzgodnieniu z Dyrerkrlorern.
2. Nadz6r oraz koorclynacj4 pracDzialu
3. Przedstawianie Dyre.ktorowi sprawozdari vv zalcresie spraw ekono
finansowych, przepto\vadzanie anali
o problemach wynikaj4c,ych:a tych anali

ekonomiczny,lh oru.:"

4. Racjonalne gospodarowanie 6rod finansorvymi przez:,nacz:onyrni na wykonani
adu.wynikaj4cych z plan6w lhnansowych

5. Koordynac.ja problrematyki fi
organizacyjnych.

sowo-ekonomicznei posz:cze96lnych

6. Dokonywanie el,lonclmicznych i analiiz okresowvch r

ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem ksztatrt$wania sir; koszt6w wedlurg miejsc ich
7. Sporz4dzanie sprawctz.dah dotycz4cyrjh sytuac.ji ekonomiozno-finansowej poszc

e Dyrekt,orowi wniosk6w wynikaj qcychz
ch z:akup6w inwestycyjnych w

ch komdrek organizacyj nych,
w oraz wnioskowanie w riDrawie ic.h e'

2)
3)

4)

s)
6)

$6.

ple

bie2qce sygnalli

wanie

owle,

opiekg

kioh

zadah

a.

lnych

parcru

ZflO-
'anle

lc

neJ



10. N r nad prowadzeniem ksiggowoSci i
ro'zli koszt6w poSrednich i bezpoSred

owej skladnik6w maj 4tkowych.
11. wanie systemu rczliczen fi
1n yjnych"
t2.
13. s
14,

15.

fina
un10w
16. S

pr"zez

n"

ie i sprawowanie wewngtrznej ko
ie sprawozdafiz wykonania plan6w.

wywanie projekt6w przepis6w
raohu woSci, w szcz<>g6lnoScr :

a) zakladowego planu kont,
b) obiegu dokurrent6w ksiggowych (
c) zasad przeprowa dzania i r ozliczania tn

ianie prarvidloworiciii um6w
, wrazanLe opmll vy sprawle

zanie spra.wo:rdari hnansowych,
a.

podmiot6w wykonuj 4c y c>h dzialalno Sd lecz
Opiniowanie porlej rnowemych:

nad wla$oiwym r)pracowywaniem i
pfaco nik6w materiatr6w wyjSciowych, wyda
I ych podleglyrn pracownikom w zakresie
rt8. nad prawidlowym i terminowym wy

pr zy dzieTon ych im zada,h.

rt9. nad przestrzep;anietn ptzez podlegl
i dyscypliny lpracy oraz tajemnicy

bhp i pol.,przeciwdzt':ia\anierrrobbingowiwmiej
20. w konywanie innyr:h czynn oiici zwiqzany ch

Ilad Prawny.
Do i R-adcy Prawnego nale?y Swiadczenie po
praw j interes6w Zaklladu, aw szczeg6lrtoSci:

1) Udzielani e Dyrerkto rowi Zald adu or az Kie
porad prawnyah, kclnsultacji otaz wyj
oraz biezqcych prolllemr5w prawny ch Zald,
elektroniczna.

2)

3)
4)

.\l

Zastgpstvva prooesowe vr postgpowaniu
jak r6wnielrcprezerfiowanie w sprawach w
Opiniowanie dolkunr entacj iL clotycz4oej re stru
Opiniowanie pod wzgltidem prawnym
zwi4zanej z rejestrercj4 i funkcjonowanlem

a) zaruEdzen i <lecyzji Dyrektora Zak
b) zawierany ch przez ZalcLad um6w
c) uchwal lttady Spc,lecznej w SPZOZ
d) decyzji w postgpowaniach zzal,resu

Udzielanie wvjaSriiefi rlo przepis6w
i zawodowym, dziaLaj4cym na terenie

6)

7) Inne czynnofici z:wi4zane z obslug4 prawnq.
. na ich wniose,k.

zwiazkovwm

s7.

y, e'widencji analitycznej koszt6w,
dzialalnoSci, e,widencji iloSciowo-

h poszczeg6ln.ych przedsigwzigd

i finansowej.

rznych dot'ycz4cych prowadzenia

ksiggowych),
aryzacji.
ych przez D;rrreklora pod wzglgdem

ekonomicznyoh wynikaj4cych z tych

nictwo w konnisjach powotanych

przygotowywa.rdenn ptzez podleglych
nie polecet'r, ud:zielanie wskaz6wek
ydzielonych int za<ilaf, sluZbowych.

ient przez podleglych pracownik6w

pracownik6w ustalonego w Zald.adzie
luZbowej, przestr:teganiem przepis6w
pracy"

nio z praoitr zawodow4.

prawnej dlall-akladu, w celu ochrony

ikom kom6rek organizacyjnych opinii,
ieri w zakresie stosowania prawa

u - ustnych, l.eleflonicznych lub drogq

wym, administracyjnym, egzekucyjnym,
iiu polubownym.

ryzacji Zakdaclu.
ekt6w akt6w prav'rnych, dokumentacji
lakladu (Statut, Rejestr S4dowy, Rejestr

lnoprawnyoh.
Lukowie,

6wiet'r publicznych.
rawnych organizacjom



Inspektor ds. Bezpiecz;erflsfwa i Hi
Do zadan Inspektora ds, Bezpieczeristw

1) Dokonywanie s.yrstematyaznych
przepis6w i zasauclBHP przez

2) Sporz4dzanie i przedstawianie
okresowych aneliz stanu
przedsigwzig6 organizacyjnych
zagr ozeniom 2y e'.ia i zdrowia

3) Wsp6tdzialanie :2 Poraclni4
pracownik6w w organizowaniu

4) Wsp6lpraca z
Zal<Ladowymi i lirod owiskowy
pomiar6w czynnik6w szkodli
pracownik6w przed tymi czynni
Wsp6ldzialanie ze spoleczn4
zawodowy ch tr>rzy przedsi gwzi gc

Frowadzenie reje,str6w, l<ompl
wypadk6w przy pracy, stwi
choroby, a takhe: kontrola term
wynik6w badah Srodowiska prac
Wdzial w ustalaniu okoliczno$ci
Opiniowanie instrukcj i doty czqc
Wsp6lpraca ze sluzb4
BHP otazzape>wnienta
pracownik6w.

10) [Jdziat w odbiorerch techni
iurzqdzef, majq.oych wp:tyw na

11) Wystgpclwanie: iz wnioskami do
stwierdzonvch uchvbieri z

12) Frzedkladanie kiierownictwu
na stanowiskach pracy lub w
obowi4zuj 4cych przr:pis6w BHP

13) Wystgpowania <1,0 K*ierownika i
os6b odroowiedzialn'yoh z,a zani
do pracy na zagrohonych stanow

14) Wystgpowanie z wnrioskami
sig tlzialalnoSci rrLa rz.rccz popra

Inspektor ds" Obronnoiici"
Do zadan Inspektora ds, Obr:onnoSci nal

1) Wykonyr,vanie i aktualizacja
medyczrrej w sternie pqdvyy
Wykonywanie i aktr-rali zacja plot
Opracorvywanie li realizacja pl
Wsp6ludzial i uzgadnianie
z Inspektorem ds, Obronnych i
Wsp6lpraca z WI(U w zakresie
Inicjowanie i naclzorowarnie k
Prowadz:enie kancelarii tajnej
wiadomoSci starnwi cych taje

5)

6)

7)
8)

e)

z)
3)
4)

s)
6)
7)

$8.
Pracy.

i Higieny Pracy naIe?y:
ntroli stanu techniczneso IIHP oraz

ik6w i Zald.a<lpracy.
Dyrektorowi Z,al<ladu, co najmniej raz

6stwa i higieny pracy zauwierujqcych
i technicznych, maj4cvch na celu
wnik6w orcz popr.rwg warunk6w pracy.

y Fracy w zakresiie profilaktyki zd
wstEpnych, oktesowych i kontrolnych.

wowej Inspekcji Sanitarnej oraz Labor
w zakresie organi:zowenia systematycznyc
dla zdrowia i uci4Lliwych oraz sposob6w
I

inspekcj4 pracy oraz organizacjarni
ach maj4oych na celu poprawg warunk6w
wanie i przechowywanie dokument6w

chor6b zawodowych i podejrzeri
wego lprzeprowadzada ba.dan i przecho

przy czyn wypadk6lv prz:,iy pt acy 
"

h BHP na stanowiskactr pracy.
iczq przy organizowaniuL szl<olenia z
j adaptacji zawodowej nowo

nowobudowanych i przebuclowywanych
arunki BHP"
ierownik6w kom6rek <trgarizacyjnych o
BH]].
ladu wniosk6w dotyczz4cych wstrzy

Zaldadzte w przypadLr.ach, gdy nie
i utrata zdrowia lub zycira pracownik6w"

z wnioskami o z:astosowanie sankci
banie w zakresie IIF{P dop,uszczanie

oraz za ni<t zg,lo:tzenie wypadk6w przy
o nag;radzanie pracownik6w lvy

warunkirw prac'F.

$e.

zw iqz:,any ch:ze (iwiadc,zen i em pr zez Zak
gotowoSci obronntj w okresie "W".

obronnych i Obrony Cywilnej Zakladu.
w szkolenia obronnego pracownik6w Zak

ia w zakresie obronnoSci i obrony
Powiatru tr-ukowskiego i Miasta tr uk6w.
w wojskowych i obronnych.

ji sprzgtu obrony cvwilrrej.
nadz6r nad obiegiem dokument6w za

ice sluzbowa.
ri4cych

rriami
badaft
hrony

zk6w

roku
ycJe

egame

tnej

ych
takie

1e

su
ionych

ynk6w

1e

pracy
le

wobec
ik6w

racy"

'jqcych

pracy

wilnej



2.

Ka

Peln
Do
Erw

Inicjowanie wydawania niezbgdnyoh
'zarzydzei i instrukcj i do g cz,4cy ch wykon
Prowadzenie
dz,ialania.
Nadz6r nad
sig na terenie:

obowi4zuj4cej ewidencji

dziala.lno(;ci4 magazyn6w
Zal<Nadu.

lL. Do
1)

z)
3)
4)

n Szpitalny.
ari Kapelana Szpitalnego rnleLy.

Duszpasterska posluga wobec pacj ent6w.
Sprawowanie Mszy SwirTtej i nabo2;eristw.
Posluga kaplariska rra proSbg pracoumik6w
Wsp6lprac a i otganizowanie uroczysto6ci
fwiatowy dz;iei chor:ego itp.
Opieka kaplariska nad kaplic4 szpitnln4.
Pozostawanie vr gotoworici poslugi cal4
lan Szpitalny odpowi edz:ialny jest za:
Kaplicg SzpitalnL4.

Sprawowanirr Mszy Switlej w .vqvznaczonyc

Odprawianie nabozeristw okolicznoSci
lPoslugg kaplariskq na ka:Zde wezwanie.

5\

6)

1)

2)
3)
4)

ik ds. Jarko$ci.
ari Petrnomocnjka ds.

$ 11.

Jak,cSci nale?y

.tl

4)

s)
6)

Prowadzrlnie, doskonalenie i nadz6r
zarz4dzania jaho$ci4, rozumianego j
orcz sta.ndanl6w akredytacyjnych w oc
Doskonalenie struktury systemu
Za)dadv, kornpletnej i sp6jnej z cal
Udzial 'w okr:eSlaniu polityki jakoSci i ce
Planowanie,, inicjowanie: prac (Yaz

p omiE dzy kc'm6rkam i or garizacvj nymi
Ustanawianie i r.rtrzynywanie proces6w
Prowadzenicr i aktualizacja dokume
organizo,wanLie lv tyrn zal<resie szkoleri

7) Planowanie i nad',26r pracy zespo
wewngtr:rnyoh, dotr:zymywanie ustalo
o zaistnitilych prze szko dach.

8) Monitoro,wanie i doskonalenie systemu
napraw c2lyc h, weryfi kacj a skuteczno Sci

9) Systematyczna ana.liz,a zapis6w dot
i vryeliminorvania z:agrohen jakoSci
funkcj onowania systr:mu j akoSci.

1 0) Inicjowanie., zalecaniLe i stosowanie usta
statystyc:znych.

ll)Przygoto'wyrvanie i przedstawi,nnie Dy
systemu .jakoSci oraz:, potrzeb zwiq'zan
zaruadzania"

$ 10.

h akt6w prawnych, wytycznych,
pracy.

wozdawczoSci w za.kresie swojego

Rezerw Telenowych znajduj4cych

kladu.
talnych I dizien patrona sluZby zdrowia,

dniach i goclzirrach.

LZACJA i cel6w jakoSciowych,

funkcj onowani,::m w Zal<Ladzie systemu
wymog6w norm ISO

jakoSci4 odpowiedniej dla potrzeb
jego ddialalnoSci.

jakoSciov,'ych.

ie i koordynowanie wsp6lpracy
sprawach doty ctz4oy ch j ako S ci.

u zaru:4dzania j ako 6ciq.
svstemu zarzadzania jakoSci4,

audyto16w
Dyrektora

rzrtyah,
akredytacy.inych araz

ch terrrrin6w, iinformowanie

ia jakc,Sciq, planowanie dziatai
koryguj4cych.

ych jakorici w celu wykrycia
ich trirzyazyn dla skutecznego

onych technik poprawy jakoSci i metod

torowi sprawozdaf z funkcjonowania
z doskonaleniem w ramach przeglqdu



12) Frowadzenie
certyfikuj4cyrlh,
jakoKci4.

13) Kontaktowanie siE z.jed
zarzqdzaniajakoSci4.

| 4) F rzy gotowywanie i zglaszani
15) Uczestnictwo w pracach K
16) Stala wsp6lpraca z persone

s y stemu zar ztydzania 
. 

j ako ri ci
17) Frowadzertie sy'stemu

planowanie roczne dzi
ryzyka, reakcja na ryzy
oraz ptowadzenie rej estru ry

18) Ocena starru kontroli
zarzqdczej,

19) Comiesigcznr: r;klaclanie
biezqce monillorowan ie stron

Petrnomocnik ds. Praw Facjenta.
Do zadan Pelnomocnika ds. Prarv Pacier

1) Nadz6r nad przestrzeganiemp
2) Przyjmowanie r;karg ri wnio

atakZe skarg opiekum6w
Zap ewni.enie pacji entom <1o stgpu
P o dej mcr w anie dzialah wyj aSni aj

Wyja6nianie skarg i rterminowe p
Organizowanie i wspdlucze
przestrzegania praw pacj onta,
trnfbrmowanie pacjerrt6w o mozl
Pacjenta poprt ez umiesz:czanie
w kom6 rkach ar gani z,acyj nych
Zqdanie od pracr:wrik6w
niezbgdne do rzry'j aSnienia skargi,

9) Wnioskowanie do
lub zapobiegawczych.

l0) Prowadzenie rejestruL skarg i wni

Pelnomocnik ds. Roz;rvoju i Funduszy
Do zadafiPelnomocnika ds. llozwoju i
1)Prowadzenie spraw z,wi:4z,anych
na pozyskiwanrie zewnqtrztnych
rozwojowychZaldadu.
2) Zarzqdzanie projektami, rv tyrn
3) Monitoring i analiza dostgpnych
Srodk6w pozabudircto wych moZlliwych
4) Gromadzenie danyr:h niezbEdnych do
5) Utrzymywanie stalyoh kontakt6w
dysponowaniem i r ozdzialem funduszy

r)
4)
5)
6)

7)

8)

i przy ci4gania nowych irrLicj atyw do
dla potrzeb T,aldadu w celiu ich wykorzy ywania

postgpowari maj4cych na celu wylanianie
wdruZajqc i doradczych, zwiilzarrych z systemern

zewngtrznymi w siprawach rlotycz4cych

ZaI<Ladu w rankingach fizpitali.

innych kom6rek organizacyjinych

i zaru4dczej w Zaldadz:ie. W
i, ocena tyzyktt, prezentactja wynik6

raportowanie okresowe i sprawozdania

przygotowywanie o$wiadczet'r o stanie

rt6w z wykorranych dzialah ja
nternetowych C.MJ oraz slda'Janie propozygj

pacjenta w Zakladzzie.
w pacjent6r,v przebywaj4cych w

lub os6b bliskich pacjenl.a"

ych, wynikajqcych ze z'lohonq skargi.
gotowywanie odpowietdzi na skargi.

ctwowszkoleniachinaradach"

korzystania z pcJmocy Pe,tnomocnika
fomracji w for.mie plsemnei na tablicach
kladu.
u zLohenia wyjaSnieri h.rb inforrnacji, jr

Zal<tadu o podjgcie dzialafi n

w w powierzonym zakresie.

$ 12.

$ 13.
netrznvch.

nduszy lLev,ngt.rznych n ale2y :

z przygotowaniem i rozliczaniem
ftnansowych dla redlizacji wskazanych

harmono gram6w r ealizacjt proj ekt6w.
k6w z funduszy strukJuralnych UE oraz
pozyskania na fi nans ow anie di,-iaNan Zald

wlaSciwego opracowania dokumentacj i apli
instyttrcjami zajmujqcymi sig pozyski

iot6'w
zanra

oceny
roczrre

ntroli

wych,
zml.arl.

ych

Pla.w

s? one

ych

iosk6'w
iahrt

yJneJ.

lem,



(5) W lpraca Zasl:.qpcq Dyrektora
rjs.

lPiel ark4 Naczelnq;
nczych.

Eksrploatacyjnych,
D:tialen AnaIiz ri Rozli

Admi istrator Bezpieczei'rstwa Informacji.
1. Ad r Elezpieczefstwa Infonnacji
a.dmi danych, na podsitawie art. 36a ust.

przestrzeganie plzepis6w o ochronie dan
bezpi infcrrnaacj i w szczeg6lnoSci nalezy:

1) Opracow;lwanie i akl,ualizacja dokumen
ochrony danych osobowych oraz Polityki
2) W dra?anie procedur doty czqcy ch ochron
3)Wdra?aniie szkoLeri w zakresie ochrony
4) Nadawanie uprawnieri do
ewidencji os6b uprawni,onyoh do prze
5) l?rzygotlovrywanie zgloszeh zbi
Generalnemu.
Inspektoro',rri Oclhrony Danych
oraz prowadzenie korespondencji z
Osobowych, w tym w zakresie zgloszenia
Infonnacji.
6) Przeciwdzialnie dostgpowi os6b
przetwarzane s4 dane osobowe"
7) Opiniowanie dokument6w i forrnularzy
8) Udzial rar c:zynno$oiach kontrolnych do
w zakresie ochrony dan.lch osobowych.
9) Sprawo'wanie nadzoru nad:

- wdralaniem odpowiednich Srodk6w o
w celu zapewnieniet bezpieczeristwa danych

- funkcjonowanienl systemu za
osobowych,

- obiegiem Drazprzechowywaniem doku

- prawidlowo Sai4 a:rchiwizacji orw:

- udostgpraianiem danych osobowych odbi
10) Przeprrowadzanie arrdyt6w stanu
orcz przedstawianii: wniosk6w wraz z zal
11) Kontrola:

- pracownik.6w i imych os6b w zakresie
doty czycy ch ochrony danych osobowych,

-administraLtor6w system6w informat
zasto s owanych Sro dk6w frzv czny ch,
zachowanie poufno6ci, integralnoSci i rozli

- rejestru idrlntyfikiltor6w u2ytkownik6w s

ptzez admjnistrator6w system6w i
12) DokuLrnentowanie przypadk6wli
bezpieczeftstlwa danych osobowyoh lub
danych osotrowych wraz z podejmowani
stanu prawidlo'nego.
13) Inicjowanie i podejmowanie
bezpieczenstwa ochrony danych osobowych

1

ds.

$1

Lecznictrva, Zastgpc1 Dyrektora
Dyrektora ds. Inwestycji i Remont6w,
. Dzialem Prawnvm i Dziilem SluZb

y prv-ez Dyrektora ZaI<Ladu
ustawy o ochlonie danych osobowych,

osobowych . Do zadai administratora

wymagurej przez przepisy dotyczqce
wa Infbrmacji"

danych osobovrych"
ych osobowych.

danych osobowych
ia danych o,sotrowych.

danych osobowych

ralnym
wolania

i prowadzenie

do rejestracji

aktualizacja tych zbior6w
Inspektorem Ochrony Danych
Ad ministratora Bezpieczeristwa

onych do systemu, w kt6rym

zakresie ochrorry danych osobowych.
przez podmioty uprawnione

zacy jny ch, t e chni czny ch i fizy czny ch
bowych,

wdro2onym rv celu ochrony danych

6w zawieruj4cych dane osobowe,
danych osobowych,

danych i innynn podmiotom,
bezpieczeristwa danych osobowych
iami.

ia przepis6w i procedur

pod wzglgdem skutecznoSci
)rogramowych maj4cych na celu
danych osobowyoh,
rinformatyc zny ch prowadzone go

ych.
nt6w powoduj4cych zagtoLenie

i ochronyi zasad przetwatzania
dziataf maj4cych na celu przrywracanie

igwziql w zakresie doskonalenia



14) Wykonywanie innych
okreSlonych w p rocedurach

2. Administrator Bezpieczeristwa
z Kierownikiem Sekcji Informat
samodzielnymi stanowiskami, admini
o s ob ami W znaczonymi pr zez admini
3. Administrator danvch mr>Ze

Informacji, kt6rzy spetniajq warunki o

osobowych.

Administratora Ilezpieczeristwa Ihformacji
ochrony danych osotrowych.

acji tealizujqc swoje zadania wsfl6lpracuje

DYF:
QDZIEINN

U OIJ]
w

lek. med.

TOR
PUB





Zalocznik'Nr 4
do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego

Publicznego Zakta&t Opieki Zdrowotnej w;l-ukowie
zt dttia25 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACYJNY

TECHNICZNYCH. OBStr,UG I I GOSPODARC',ZY CH

IIAZDZIAtr.I

POSTANOWIENIA OGoLNE

$1W sklad jednostek organizacyjnych administracyjnych, technic
i go spodarc zy ch w ch o dziy:

I)DziaL Analiz i Rozliczefr,
2)Dzial Prawny:

a) Stanowisko pracy do spraw or1anizacyjno - prawnych,
b) Biblioteka,

3) D zial SluZb Pracowniozych,
4)Dzial Ekonomiczno - Finansowy:

a) Sekcja Finansowo - Ksiggowa,
b) Stanowisko Fracy ds. Koszt6'w,
c) Stanowisko Fracy ds. Inwentitryzacji i lksacji"

5) D ziaL Eksploatacyj no - - Techniczny :

a) Sekcja AdminListraoyjno - Gospodarcza.,
b) Sekcja Eksplc,atacji i Aparatury Medyc:znej,
e) Sekcja Zaopal:rzenia,
d) Sekcja Transprortu,
e) Sekcja Zam6yvienPublicznych,

0 Sekcja Info,rmatyczna,
g) Sekcja Inwestycji i Remont6rv,
h) Specjalista ds, tr,4cznoSci i Nadzoru Energetyaznego"

6) Sekcja Statystyki i Dokumentacji ,Chorychz,Za\dadow4 Sktadnic4 Akt"

$2
1. Kom6rkami organizacyjnymi kieruj4 Kierownicy podlegli Dyrektorowi
zwyj4tkiem Dzialu Elisploatacyjno Technicznego, nadzorowanego przez
Dyrektora ds. Administracyjino -- Eksploatacyjnyoh w zakresie zadafi rarykon
nastgpuj 4ce kom6rki orgirnizacyjne :

1) Sekcja Administracyjno * Gospodarcza,
2) Sekoja Eksploatacji ii Aparatury Medycznej,
3) Sekoj a Zaopatrzenia,,
4) Sekcja Transportu,
6) Sekcj a Zam6wieh Publicznych,

obslugi



7)s ja InformaLyczna
ZastEpc7 Dyrektora ds. Inwestycji i Remont6w w zakrersie zzadafy wykonywanych

pt"zez

r)s
f 4ce kom6rki orgarnizacyjne:

ja Inwestyr;ji i Rernont6w,

Pracovrmiczych wyodrgbnia
jalista ds. l-4cznodci i ltJadzoru Energetycznego.

2.W ziale Anahz i ltozliczeri oraz:" w Dzia,le Slu2b
wi ska ZastS>p cy Ki erownika.

ROZDZIAN,II

JZADANIA DZIAN,IJ ANALIZ I ROZI.,ICZEIf

ri Dzialu.Analiz i Rozliczerfl naletv:
y$otowywanie ofert na udzielanie Swia.dczeri opieki zdrowotnej,

gii udzielania Swiadczeh i nadlzor nad pr:awidlowof ci4 ich realizacji.
jektowanie (nrLodetrowanie) medycznych lcom6rek organizacyjnych pod k4tem

g6w prawnyoh i l,lFZ.
3)A ie ined;gcznych l<om6rek organizacyjnych w zaknesie zplodnoSci z lrzepisami

p i wymogami NFZ"
4) enne monitorowanie stron internetowych, zwiqzanych z'z,aktesem merytprycznym

, w szezegrilno$ci stron: x& ry.mz€qy4d, ro-I2-ggv.pl oraz podejmowanie

[ai rnynikef ipych z nowych wytyciznych i akt6w prawnych.
tdynowanie spraw zwiqzanych z nadzorent medycznym, dol.umentacj4 dotyczqcq

anych :zespol6w i komisj i, przeprowa dzany ch korrtro li.
ynacja, krrntrola i instrukta? w zakresie funkcjonou'ania jednostek modycznych

izacy jny ch ZzrI<La<Iu.

lanie opirrii i wyjaSnien w zakresie stosowania. przepis6w ochrony zdrowia,
nach w obowir4zujrlcym stanie prawnym.

$3
Do
1)

2)

wdrazanre

7)

8)

e) ,n zakresie potencjalu
harmonograrn6w pracy

11) lenie personerlu medycznego w zakresie metodolog;ii i organizacji $wiadczeri
oraz praw idlowe go wypellniania druk6w i s prau,ozclarl .

w
10)N

r2)
13) S

wywanie i opiniowanie wewngtrznych akt6w prawnych.
lzenie danych Systemu Zarzydzania Obiegiem J.nformacji

we go i sprzgl oweg o, r ealizujqce go 6wiad c'z',enia zdrowotne, r
lnyr;h rodzajach um6w.

i6r nad Syst ernem I nfbrmatyc'znyrrr Monitorowania I}:o fi laktyki ( S IMP).

ie i alrtualizacjabaz danych o pacjentach, platnika,oh i personelu med;rcznym"
nadz6r nad pra.widlowoSci4 rozliczania. Swiadczeri z Nlt.Z oraz p{awidtowq

fikacjquprawnief do Srviaclczefl zdrowotnyc,h w systemi: erWUS.
14)W ywanie czymoSci sprawozdawczo rozliczeniowych, zvli4zanych

Z wadzeniem list oczekuj4cych, list pacjent6w w I'r3Z i innych wyrnaganych
NFZ. Hie?qse monitorowanie kryteri6w walidaoii danych statys{yczno

NFZ w sysrtemie rozliczeniowyrn InfoMedica.
15) nie deklarac.ii wyboru wPOZ i plowadzenie list aktywnych pacjpnt6w.
15) dziataf w sprawach pacjent6w nieubezpieczonych w celu uzyskania

nale2noSci za udzieloner Swiurdczenia zdrowotne 
"



l8)Podejmowanie dzialan zapobiegavvczych i koryguj4cy:h # przypadku wys!4pie:nia
problem6w sprawr zclaw czo -- t ozliczzenioproblem6w sprawrzclaw czo -- tozhczzenio

1 9) Monitorowanie realiz;acji kontrakt6ur, um6
20) Monftorowanie koszt6w riwiadczet'r z:drowr
21)Nadzorowanie racjonalnego wy'konan

raportowanie Dyrektor:owi Zaldadu o wykonaniu k,or{trakt6w (nie rf,adz:iej,
niz c0 miesi4c). Przylgotowywanie rvniosk6w o kompensaty i renegocjowanie urn<iw

Prowadzenie spra.wozd;rn analitycznych zesl.awief i zalqcz,nif<irw bgd4cych pddstaw4
do comiesigcznego rczliczania finansowego kontrakt6'w, umBw :irefundacji ldoszt6w
leczenra w oparciu o obowi4zuj4ce przepisy i zawarte umolvy.

z NF Z na polecenie Dyrolcto ra Zaldadu.
22) ltktualizacj a Zaklado we go C ennika iS wi ad czeh Z drowotny ch.
2 3 ) Market ing - prop a g orvan i er dzi al alno ri c i Zal<ladu na zew n1tr z.
24) Prowad zenie i obslug;a S ekretariatu.
25) Wsp6lpraaa z innymi ko m6rkami Zaldadu.

RAZDZIAN.III

Z,ADANIA D ZI AT.A PRAWNI] G O

s4
W sklad Dzialu Prawne'go wchodz4:

1) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacyjno - Prawnyoh"
2\ Bflblioteka.

tr. Do zadaii Dzialu Prarrvnego nzleiryz

1) IdstruktaZ w zerkresie, funkcjonovrania jednostek orgarLizac'yjrrychZal<Ladu,
2) QdzielanLie opinii i wyjaSniefi'w zakresie stosowania przepisri,w ochrony

o\az o zmianach w obqwriqzuj4cym stanie prawnym.
Plowadzenie biblioteki d:ziennik(rw promulgacyjnych.
Plowadzenie spraw ubezpiecz'eniowych (oc, maj4tkowe,
w Scistej wsp6,tpracy z brokerem,

z<laruenia nne$yczrLe)

17) Prowadzenie sprawctzdttft analitycznych zesl.awieri i

5) Pfzeprovyadzante i pr:zygotowylvanie umr5w na udz;ielanie
na podstawie ustawy <t dz:,ialalnoSrci lecznic:zej,

$s

zdrowia

3)
4)

6) Plowadzenie rejerstru i opraoowywanie prc,jekt6w um6w cywilnoprawnych w iparciu
ce p. i obowi4zujqcy regulamin w tynt zakresie,
rrjer ranie i opiniowanie wewngtrzrryc,h akt6w prarilrnyctr.
ie i nistracyjno - biurowa, l.echnic;zna i prawnd. Rady
SP2 ).

7) rrjer ranie i opiniowanie wewngtrzrryc,h akt6w pra
8) ie i nistracyjno - biurowa, l.echnic;zrra i pra

qDt
L'I r'-

9) Ptowadzenie clokr"rrnentacji zwiqzanej z rejestracjq,, funkcjonoilvaniom
i re struktur y zacj q Zal<Iadl.

10) Sprawy s4dowe i zastqpstwa prooesowe.
2,W zallresie organizacji i dzialari Biblioteki:

1) Glornadzenie, prz;echowywanie i ochrona nnaterial6w bibliotecrznych.
2) Obsluga uZytkownik6w, przede wszystkinn udostgpnianie zbiordw oraz

d4ialalncr Sci informacyj nej p acj errtom przetrywaj 4cym w Zitlda<lzie.

6wi aclczeri zdroulotnvc

prowldzenie



Udostgpnianie :zbior6w fachowych pracownikom Zetkladu na potrzeby doskonalenia
zawodowego.
Dostarczanie, nnatedal6rv bibliotecznych belzpoSrednio pa,cjentowi, jeZelijegostan
zdrowia unie,moZliwia korzv stanie z materialiiw w B i bliotece.

ROZDZIAX,]IV

zIwzBP.RACOWNTCZ,YCH
$6

Do zafldfr Dzialu Slu2b Pracownicrych naleZy:
1) Przygotowvrvanie material6w i wniosk6w zwiqzanych v" za\llieraniem

i rozwiqzywani,om srtosiunk6w ptacy, znriana stosunk6w prrac)/ i wynagrodzefl.
Frowadzenie r:widencji pracownrik6w, akt osobowych, wydawanie ldgitymac.ji
i zalwiadczen ct zattudnieniu.
Prowadzenie, archiwum akt osobowych pracownik6w, wsp6lpraca z Sekc.j4 Statystyki
i Dokumentarcji Choryoh zZalcN,adow4 Skladnic4 Akt.

3)

4)

?\

3)

4)

6)

Kontrola porz4dku iL dysoypliny pracy.
Prowadzenie, ewidencji urlop6w oraz spravv zwiEz:,anych.2 czasow4
do pracy pra0ownik6w.

f;rowadzenie, ewidr:ncji pracownik6w podlegaj4cych powszechnemu
obrony.

niezdolnoSci4

obQwi4zkowi

7) Prowadzenie, spraw zwiqzanych ze szkoleniern pracownik6w,
8) Przygotowyrvanie wniosk6w w sprawier nadawania odznaczen ufyr6zniefi,

echodzeniem pracownik6w na emeryturg

korzystania czasu pracy w kpm6rkach

sadlg osobowej i wlaSciwego rczmieszczenia

zalresu dziaLaria I-) zi aLu.

in6w: pracy, rnynagrodzeri i $wiadczeri

ich rodzin do ubezpieczenia spolecznego
tynr zakresie.
i organizacyjnyrni Zaldadu t lwiqzkami

orrz4dowej, S:zkolami Medycznymi, ZUS,

owych pt'zewidziarrych w ZaI[adov,rym
Swiiadczef Socjalnych,

4cej podsturwg spoz:4dzenia list plac i list

19) Obliczanie rvynagr,:tdzeti, skladek do ZUS, do refunda'cji z UrzQdu Pracj, Urzgdu
Marszalkowskiego, Paristwowego Funduszu Ilehabilitacji Os<ib Niepelnospr4wnych.

20) ProwadzenierkzLrt wynagrodzef, kat zasilk6vr do ZUS.



21) Wydawanie ze$u,iadczefi o wysokoSci
do zasilk6w.

22) P f zeliczanie, p otr4c anie, przy gotowywan
23) Plzy gotowywanie pr:zelew6w na ROR-y
24)Sporzqd'zanie kopii z wynagrodzeri, skl

i pracodawcQ oralz innyctr potr4ceri z lisl
placownikomZalcLadu.

25) <a :n placowych,
26) ;pra yczqcychplac do GUS i innych,
27) dr do zasilkow rodzinnych, wychowaficzy<:h,

28)Sporz4dzanieraportirwrctzliczeniovvych
29)\ozliczanie sklaclek z ZUS, wyliczanie

zdsilki macierz'yriskie, wychowawcz
fi nansowany ch z PEFR-ON.

30) Obsluga programu ,,Ptatnik".
31) Obliczanie zasilk6w do ren1., eme yl.ur, kapitalu pocz4tl<owego, Swiadcz;eri

pfzedemerytalnyoh"
32)U,zgadnianie zDz.iaLemEikonomi.czno -- linansowym dokument6w platniczych ZUSI -

DR.A, podatku PII - 4,Urzgdem Skarbo 
^ym 

i innymi wladciwymi instytucjarnfl.
33) Wa6ciwe segrergo'wanie i przechowywanie do ument6w placowych otaz

p{ zeikazy wani e do Zal<Nadow ej S trd adni cy A.kt.

RiOZDZIAN.V

dzialalno$ci finansowej a,raz prowadzenie ewiclencji skladnik6w n:

2.Do za$resu dzialafiDzziaLullk<lnomicz;no -Irinarnsowe o nale|y oSci:
1) Qpracowanie pr4l wsp6lpracy z .innymi dzialami )lanu Fir
2) Prowadzenie rachunllnwoSci Zak\adu.
3) Pfowadzenie winrlykacji naleZno$ci.
4) \ozliczanie zwrotu koszt6w podr:6zy sluZbowych.



s)

6)
t)

8)

1)

2)
1l

4)

6)
7)
8)
e)

e w terminier sprawozdari finansowych.

RO'ZDZTAN., VT

ZADANIA DZIAT,A
EKSPLQATACYJNO . TECHNICZNEGO

$10
Sekci
I

I

11

1
I

1

1

Obsluga centralli tehfonicznej 
"

Obsluga infcrrnacji w Zttldadzie.
Rozliczeni{ nalezno Sc i za r ozmowy telefonic:zne.
RozliczeniE ikontrola wykonania umowy na pranie.
Prowadzenie punktu XERO,

spravv administracyjnych zwiqzanyoE z uz,ylkowanymi

Razlicza
Wykony

:nale2noSci vrynikajqcych z um6w.
ie i wydawanie reoept dla lekarzy SPZOZ w tr ukowie oraz urykonywanie

druk6w niezbgdnych cto pracy poszazeg6lnych plac6wek.
Prowadzenie kzrt..A".
Rozno szen{e kore sp ondencj i Zald.adu.
Kompleksqwa gospodarka dotyczqaa odpadirw wytwarzany<>h w plac6wkadh SPZOZ
w tr-ukowie.

$11
Zaopatrzepia:
rdaf S ekcj i )Lactpatrzenia nalezy :

lrywanie iLakladv w artykuly potrzebne do prawidtowe o funkcjonowanid komorek
yjnych.
rdzenie gpr gazynowej.
lpracaz$e vieri Publicznych.
lpraca z orgarizacyjnymi Z,aldadu w zakresie oklpraca z orgarizacyjnymi Z,aldadu w zakresie okredlenia potrzeb
i zam6wrieri"

lpraea z pziatrem Ekonomiczno - Finanso\Mym w zakresie zabezpieczenia 6rodk6w

Sekc
1, Do
1)

or
2)
3)
4)

Pr'

w
w ilpraca z

ji zam6wiri"rcji zam6wr]ef"
p6lpraea zpziatrem Ekonomiczno - Finanso\Mym w zakresie zabezpieczenia 6rodk6w
v-vych naza\<apy.

$12
Eksploatacji i Aparatury Medycznej :

rn Sekcji Eksploatar:ji i Aparatury Medycznej nale?y:

s)w

Sel
Do



3)
4)
s)

6)
t)
8)
e)

$13
Sekcja Transportu:
1. Do zadah Sekcji llransportu nale?y:

l) Zapewnienie calodobowej gotowoSci Srodk6w transportowych do
z zakresu ratownictwa medyoznego, transportu sanitarnego
pozamedyczrtep(rszctzeg<ilnychkom6rekorganizacy jnychZaH;adv

2) Utrzymywanie sprawnoSci techniicznej sprzgtu i Srodk6w
3) Zapewnienie prawidlowej eksploatacji gospodarki paliwowo - ene

s14
Sekcja Zam6wier[ Publicznych:
Do zadafi Sekcji naIe?y:
t. W zakresie zam6wieri publicznych:

1) Opracowywanie rocznego planu zam6wiefi publicznyr;h.
2) Prowadzenie postripowafi o udzielernie zam6wien pr

z opracowanym planem.

; Wsp6lpraca z konrisjq przetargo.i/Q w zakcesie zaperwniaj4cym
zam6w ien pub I ic;zny ch :

a) Opracowywanie projekt6w sper;yfil<acji istotnyctrr w
oraz innych d,okurnent6 w zwi.azany ch z:, tdzielaniem zam6 wi e.h publi
Przygotowywanie projekt6w um6w w wyniku z:ak;.oftozenia
publicznych zaopiniowanych przez Radcg P.rar;vnego

ich do akceptacji 'trastgpcy Dyrektora ds. Admirrisitracyjno Ekspl
a w zakresie inwestycji i remont6w Zastgpcy ds. Inwesrtycji i I{
Anahza wnoszonych protesrt6w i odwolat'r ouu przygoto
odpowiedzi na wniesione protesty i odwolania.
Wsp6ldzialanie z UrzEdem Zam6wief iPublicznych w
wynikaj4cych z us{awy o zam6wieniach publicznych.

Prowadzenie rejer;tru postgpowalL o udzielenie zarn6wief publioz
Arclriwizacj a dokumentacj i w zal<resie zam6wien publiczrrych.
Opracowanie pro.jekt6w przepis(iw wewngtrznych i zzarz4dzen do
zam6wieri publicznyc Lr.

7) Scisla wsp6lpraca z Zastgpc4 D'Trektora ds. Inwesty<ji i Remon

r

kon
oraz fra

z
b)

0)

d)

4)
s)
6)

ze wszystkimi ko,m6r'kami organizacyjnymi Zald.adu w trakcie real

ynk6w

zadan
trzeby

getycznej,

ch.

yczqcych

odnie

lenla

wren
nla

nych,

eklriw

obo qzk6w



1.

1)

I

4)
5)

7)
I

1)

sls
Sekc

w cel
wszy
2.Do

Sekc
1" Do

2)n
3) prz

6) rea

Specj

nn

iem Sekcii Infirrmatycz:nei iest zanqdzanie systemami komputerowymi w T.aldadzie,

s)
6)

1)

2)
3)

4)

7)
8)
e)
1i
11

t')

ego:

2)N
zasil

ego:
getycznego:

ej.
elektrycznej rezerwowego i nQrmalnego

6 rkami o rg aniiz acyj ny mi Zal<tadt4.

Dt<r

nkcjonowania i efektywnego dostgpu do ich zasob6w
u?ywajqcym do pracy sprzgtu informatycznego.
nale?y:

Nadz6r nad l<orlrputeryzacjqposzczeg6lnych 'dziedzin. dzialalno6ci Zaldadu.
Nadz6r nac! rcalizacj 4 proj ekto wania system6w infonnat czny ch na potrzeby' Zal<N.adu.

nnego z punktu widzenia mery'torycznej
stosowania.

owanie ftLnkcjonuj4cych pystem6w
obslugi oprogramowania.

korzystaniu zasob6w informatye zny ch.
z:
b<tzpieczenia danych przed dostgpem os6b

owari systemu plik6w i serwer6w

t.
u suwanre awan.r or trz rJtrzymarlle spoJ noscr s'ystemu .ADT i }{ovell.
Ustalanie zp:zwrtlefina korzystanie opro gramowania.

V.

lwania.
material6w eksploatacyjnych, pod zespol6w

acji inweslycyjnych i rembnto!\ych
aniami system6 w informatyc zriy ch, przy
i Inwestycji artrz Sekcj4 Tam6wiefr

o przetarg6w fla roboty inwestycyjne

rocznych i wielole tnicli,
i wg um6w,

h i remontowych,

z<>prowadzeniem rob6t inwesfvcyjnych

3)w



4) Zapewnienie wymaganej odngbnymi przepisami
vrz1dzefi w Scistej wsp6lpracy ze Stacj4 Ratownictwa
Sanitarnego, Szpitalnym Oddzialem Itatunkowym
p odstawie zaw arty ch um<iw.

ROZDZIAI, VII

AT KI I DOKUMENTAC
M)WA SKtr,ADNICAAIfl'

pfawne"
3) Przyjmowanie, spra'wdz:anie kompletnoSci, potwierdzanie

od kom6rek or ganizaL:yj rrych,
Prowadzenie i raportowanie statystyczrnyclt, kartotek wego

7) Ustalanie w przypadk.achL w4lpliwyctL toZsamo$ci os6b prz:yjgtych r]o )Z|pkladu.

e ) Nad:zorowanie i prowadzenie ruchu chorych w Zaldadzie.

jnym
jej brakowaniu orai; p'rzekazywanie wybrakowanej dokr:rmentacji na ma lafuu:g,

po uprzednirn uzys;kaniu zezrvolenia wlaSciwego Archiwum Pemst

lek. tned.

)1sy

ych
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II srls r$nScI
I

I

I

l

I

|4edycyny Pracy 1t-
9byt" - osobodzief 4,l
altym i Stacji Ratownictwa

6

Cennik badah u/ pracowniach i gabi

fiiJKomputerowej 12

o[ni 14

Cennik zabieg6ll kinezyte rapeutycznych G
Cennik zabieg6.iv lizykoterilpeutycznych 16

Cennik uslug w Slzkole Roclzenia 17

Cennik zalwiadf:zeri w;gdawanych w lbcznictwie
otwartymizanilknigtym t 18

Cennik szczeprqfir 19

Cennik badan lab,oratoryinych , Zal4cznik Nr 1

l
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Informarcj a dla pracodawcr
Cennik uslug medycznych w Po
21-440 L,uk6w, ul. dr A. Rogalii

iw i pracownik6u'
radni Medlycyny Ilrir
iskiego 3 tel. '798 96'. 5

L.p. Nazrya bada ta Ce aw zl"**

Badanie lekarskie do ksiqzeczki zdrowip dla cel6w sarritarno -

epidemiologicznych + (koszty zleconych badan dodatkowych)* 40

2
Badanie lekarskie do ksiqzeOzki zdrowia uczniow szkol

ponadpods;tawowych, sluchaczy Medydznego Studiumr 10

aJ
Badanie i wydanie ozeczeniapzezle\ava + (koszty zleconych
badan dodatkowych)* 

I 60

Aa
Porady specjalistow na zlecenie lekazi
pracy- jedna porada

Poradni nnedycyny

50

5

Badanie i wydanie Swiadectwa lekarskir

siq o prawo jazdy i kierowcow kategorii

AM,A2 osob ubiegajqcych sig o pozwol

tramwaienr

:go os6b ubiegajqcych

A,A1,B,B1,T,B.rE lub

rnie do kierowania

2QO

6

Badanie i wydanie Swiadectwa lekarskir

sig o prawo jazdy i kierowcow kategorii

C,C1,D,D1,C+[i,C1 +E,D1 +E;D+E

rgo osob ubiegajqcych

200

7

Badanie i wydanie Swiadectwa lekarski

instruktora lub egzaminatora osob ubie

uprawnienia do kierowania pojazdami

go kandydat6w na

ajqcych sig o

15C

8

Badanie i wydanie Swiadectwa lekarskiego do prawa jazdy

kierowcom podlegajqcym kontrolnym badaniom lekarskim, o

kt6rych mowa w art,..122 ust,2 ustawy 
i 150

9

Badanie i wydanie Swiadectwa lekarskiigo kierowcom

podlegajqcym kontrolnym badaniom le(arskim ( wg pn:epis6w

ustawy z 1998 r, art,122 ust, 2) posiadajqcym aktualne badania

specjalistyozne (lek. okulisty, lek. laryn$ologa, ewentualnie lek,

neurologa) bad 80

l0
Kom pleksowa opieka z zakresu med yclny pracy . Zry c',2aft owa na

oplata od jednergo zatrudnionego pracolvnika ( umowa z

zakladem prac'y)

130
bad
dorC

+

rnia
rtkowe

11
Badania olrrresowe (wstgpne) + badanie dla cel6w sanitarno-

epidemiologicznych 7A

I2
Badanie zjawiska o|llnienia i widzenia z
pracownikdrw, l lt6zy prowadzq pojazdy

sluzbowych)

miezchowego (dla

w ramach czynrno6ci

35

IJ
l(onsultacja okulistyczna wraz z badanir

zmiezcholvego i zjawiska olSnienia

:m widzenia

80

Do

tradari dodatkowych'wedlug cennika SPZOZ tr uk6w.*

g doliczony zostanie naleLny podatek od tpwar6w ri uslug 0/AT)
Strona 3
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obowiq zuJaceJ w u powsitani a zob owi4zar

Cenn

krczenia sz1

1 doba pobytu -

a podatkowego **

ik
ritalnego

- osobodzirlri

L.p. Nanva bddania Cena w zl.*

1 W )ddziale Anerstez:ioloq ii i rtensvwnei Teraoii 3300
2 W )dd;ziale Chiruroii Oo6lne i Urazowei 530

3
wl
Nit

)dd:ziale Dziecigcym i Rel
peNnosprawnvch

rabilitacji Dzieci
380

A
4 W )dd:ziale Wewnetrzno- Ki rdiolooicznvm 300

W

W
)dd;ziale Noworodk6w, Patologii Noworodka i

zeSniak6w l 380

6
wl
Cit

)ddziale Polo2niozo- Gine
zv

rkologicznym i Patologii
520

7 W )dd:ziale Reumatolooiczn' lm 250
I W )ddziale Neuroloqicznvm 500
c,l W )dd:ziale Rehabililtacvinvm 170
10 W )dd;zi a le O bse nryacvino- Zaka2nv m 400
11 W i:zpitalnvm Oddziale Ratu nkowvm 400
l2 W )alodobowym Oddzia le Lgczen ia Uzale2nieft 110

13
W

Alt
)ziennyrn Oddziale Terap
oholu

Uzale2nienIa od
20

l4 W )dd;riale Detoksvkacvinvr 240
15 W )dci::ia le Psvch iatrvcznvn 160

I6 W )dd;zia le Psvr;h iatrvcznvn z OIK 150

Do cen

obowia

y doliczony

zuj4cej w d

z:o sttanier nalehny podatek

riu 1rowstan ia zob owiqzar

S

od towar6w iiuslug (:V.A'T) wg stawki

ria podatkowego *

lrona 4
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L.p. Nazwa bada la Ce ra rv zl.

I Porada erler<loloqiczna dla dzieci 00
2 Porada w Poradni Urazowo - Orl:ooedvcznei 70
aJ Porada c;hirurqlczna 60
4 Porada erndokryrrologiczna VQ

5
Porada glinekologiczna ( w tym w Foradni Chror6b
Piersi iw Poradni Patoloqii CiazV) 6{t

6 Porada w Poradni GruZlicv i Ch< r6b Pluc VQ

7 Porada kardiologiczna 7Q

8 Porada otolarynqoloqiczna 6C

9 Porada neuroloqiczna 6C

10 Porada crkulistvczna 60
11 Porada p,svcholooiczna q0

I2 'Test inteliqenciiWechslera dla c oroslych 104
13 Porada reumatoiloq iczna 60
I4 Porada c,hor6b zaka2nvch 60
15 Porada r,ehabilitacvi na 50
I6 Porada nreonatoloqiczna 60
T7 Porada vr Poradni Medvcvnv Sportowei 00
18 Porada z,drowia psvchiczneoo 60
19 Testv ps',rch oloo iczne (oroaniczr e) 100
2A Porada vl Poradni Leczenia Uza e2nieh 5tt

Do ceny doliczony zostanie naleilny podatek od t
rrb dwi4zuj 4cej w dniu powstania zobowiEzania p

owar6w iuslug (r/AT') w

odatkoweso *
stawki

\.-R '['

Cennik
porad specj alistycznych

'ili'r i'

rii r r:znDr:cr
Oi,V0'l'l'rlli

K.obials'li:i

Strond 5



Do ceny iczony zostanie nale2ny podatek.]od towar6w i uslug (:V,A,T) wg stawki

j w dniu powstania zolbowiqzaqia podatkowego *obowi

Cennik Swiadczer[

otwartym i Stacjli Ratownictwa Medlycznego

t,,, i
SAlt/rO DZlEt,l'l
a,tt LloPl

Nlazrva bddania Cena w zl.*

zesp6l wvjazdowy do qypadkow i ;rachorowafi-
rPrl

zespol wyjazdowy do wypadkow i :rachorowafi-

ha terenie Miasta t-ukowa

l

I

l

P r /.ew oz- ka retkq tra n s po rtow'4 ioza te re n e m M i a sta
t-ukowa

za 1 km+ 10 zl
za 1 godz.
postoju/
liczone 5 zlza
kaZde 30 min.

Pomoc doralna bez hospitalizacji w SOR
ogolna w nocnej

lekarskiei
pielqgniarska w nocnej i Swiqtecznej wyja:zdowej

2,50 zlza 1km
+ 25zlza
1godz. obsady
ratownika + 60
zlza 1 godz.

Sfrona 6

Ieth. med,



Nazrva badania

USG Badanie duplex Lvl na

USG brzuchra inrne

USG brzuchra i crrzestrzeni

USG Diaqnostvlla USG maci
USG Echokardioorafia
USG Echokardioorafia - inne

USG Echokiardioo rafic;zna

USG innvch obszar6w ukladu ndczvnioweqo -

USG klatki piersiowei

USG koflczvn qdrnvch lub dol

USG luku a

USG rrac;zvn szv'i doppler
USG Ob razowanr ie ko lorowe naczy n obwodowycl'r

USG Obrnazowanie kolorowe nagzyn obwodowycl^r
2D power dorrpler
USG Obnazowanie kolorowe naczyh obwodowycl^r
2D z analizar spektralna
USG Ocr:na duplex dro2noSci i wydolno6oi

USG stat,lr6w kolan
USG star,lu6w lok
USG stat,ru6w rakl lub stawow stoi
USG Slinianr=k

USG tarczvcv i przvtarczyc 
i

OENNIK BADAN W PRACOVYNI
ULTRASONOGRI\FIGZNEJ

Strona 7



39 USG ul<tadu moozoweqo ini're 5C

40 USG \A/ewnatrzmaciczna ce [alometria 5C

47 USG wezl6w ch{onnvch 50

4',2 USG wezlow ch{onnvch szvi 50

43 USG wielomieiscowe 65

44 USG zakrzr:picv 2vl qlebokich 6n

Do ceny

obowigz

liczony zostanie nalezny podatek

cej w dhiu powstanietzobowi4zar

o<l towar6w i usrlug (VA.T) wg stawki

lia podatkowego *

DGO

Strona 8



Cennik. badari w pracown ach i gahinetach

Lp. Naz;wa badania Ce na w zX.*

I
Monitorowanie ci6nienia tgtniczego I

urzadzeh analoqowvch (typu Holhr)

(rwr przy pomrccy

80

2.
Monitorowanie czynno6ci serca przy

analogowvch (typu Holter)

pomocy urzqdzeh

80

3.
Monitorovranie czynno6ci serca za pomocq urzqd:zeri

analogowych lub c;yfrowych (typu Holter)- Holter EKG 100

4, Testy wysritkowe - inne 80

5.
Elektrokard io1;rafia z 12 lub wigcej o

opisem)

dprowadzeniami (z

JU

6. Elektroenr:efalog rafia (E EG) 7Q

Ocena dzialania czynnika swoisteEc (testy alerrgiczne) 3zl :a punkt

8. P16ba tuberkulinowa 10

9. Badanie s pirc nretrvczne 25

10. Spirometria + B2-rnimetyk 40

11. Audiograrn 20

12. Badanie $ilSl 15

13. Badanie erudioloqiczne sluchu zc
t4. Inhalacja tl

15, KTG 30

16. Badanie cytologicz:ne szyjki macicy 25

17. Badanie dlna rcka 25

18 Badanie prola widzenia 2Ei

19. Badanie prola widzenia komputerowe 3C

20. Gastroskopia 11C

2t Gastroskopia z pobraniem wycinka badaniem hist-pat 17C

22. Gastroskopia z testem ufazowvm 14C

Kolonoskopia ?nfl

24" Kolonoskopia + wvcinek 40c

25" Rektoskopia 7C

26. Rektoskopia zpobraniem wycinka 1Ocl

27. Polipektornia jelita grubego (do 3 po iprow) 140Q

Do

obc

ceny doliczony zostanie nale:iny podatek ocl t
wiqzuj4cej w dniu powstania zobowiqzaniap

Strone

owar6w i uslug (\/AT) w1

odatkow,ogo *

x)
iSAMC)DZII
7-\KLADU

lek. med.

stawki



bad
Cennik

arfi w pracowniach rentgenodiagnostyld

L"p. |{anva badania Cena w zl.*

I RI 3 cz:aszk,i celowane lub czvnno5ciowe 50

2. RTG cz:aszki pz,eqladowe 50

J. RTG cz:aszkiw oroiellcii boczne 50
A+. R1 3 cz:aszk,i w oroielrcii strzalkowei 50

RI 3 cz:aszki w oroieftcii stvcznei 50

6 RTG Drrustne podanie kontrastu barytoweoo 100

7. RllG inne 45
8. RTG iaioworj6w/rnacicv - inne 45

9t. RTG iamy brzusznei inne 45
10 RTG iarnv bzusznei Drzeqladowe: 45

11 RTG iellit - inne bs'z kontrastu 45

t2. RTG ieilit - inne z kontrastem 125

i3. RT 3 klatki rriersiowei 45
14. RTG kostki/stopv 45
15. RT G koSci hrarku i rarnienia 45

16 RTG ko6ci kloriczvnv rlolnei celou'ane lub czvnno6ciowe 45

17. RTG koSci kohczvnv q6rnei celowane lub czvnno6ciolve 40

18. RTG ko6ci lokcia/orzerdramien ia 45

t9. RTG koSci miednicv/biodra- inr a OU

24,
RJG krggoslupa odcinka lqdzwiowo-krzyZowego
celowane lub czvnno(;ciowe 45

2I
RIG krqgoslupa odcinka lqd2wiowo-krzyzowego
Przeqladowe 60

22. RTG kreqoslupa odcinka piers )wego OU

z) RTG krqgoslupa r:dcinka piersii
czVnnoSciowe

)wego celowane lub
4a

24.
RTG krggoslupa odcinka szyjnego celowane lubr

cz$nnoiiciowe 4E

25. RTG kreooslupa odcinka szvineqo przeqladowe 50

ztJ" RTG lopateli 4C

27" RTG Mammoqrafia iednei piersi 5C

28. RTG Mammoqrafia obu piersi 9C

29. RTG miednicv pzeqladowe 45

30. RTG mostka 4C

3L. RTG nardgarstka/rCloni 45

),1-" R1 3 nosa
a1)) RT G ncrsooardzieli bez kontrastu 30
.AJ+" RTG oboiczvk6w 40

35. RT G okolicv tarczvcv bez kontr rstu 40

3r5" RTG oluc inne 40
aryJ/" RTG pr,zelyk.u z krlntrastem 40

38. RTG or,zewodu ookarmoweoo Inne 40

39. RT 3 tv,t arzoozasz ki c'elowan e lu hr czvn noSciowe

40. RTG twarzo czaszki p,rzeqladowe ?n

41 RTG uda/kolana/podudzia 50

lStrona 1O



42. RTG ukladu kostneqo - nieokre5lone inaczei 50

43. RTG ukladu rnoczoweqo - inne 100

44. RTG uroorrafira z kontrastem nieionowvm 220
45. RTG zatok nosa JU

46. RTG zebelr 35

41. Przvlolkovw RTG klatki piersiowei 40

+ foliogram 20,00 zL.

CD w cenie badanira

IqzuJqaeJ w dniu powstania zobowiqzania podatkowego *

Cennik Swiadczerfl wykonywanych
w Pracowni Tomografii Kompulterowej

Lp" Nazwa badani:i TK Cena w zl.**
I 'TK qlowv bez frodka kontrastoweoo 18C

2 fK olowv ze Srodkiem kontrastowvm 25C
a
J fK qlowv bezize Srodkiem kontrastowvm 30c

4 TK innei okolicv anatomicznei bezSrodka kontrastoweoo 30c

5 TK innei okolicv anatomicznei ze rlrcidkiem kontrastowvm 40c

6
TK innej okolicy anatomicznej bez:.i Tet Srodkierm
kontrastorvym 45C

l TK dwrich lub wiqoej okolic anatomicznych berz Sr,odka
kontrastoweqo 45C

8
'TK dwr5ch lub wigcej okolic anatomicznych ze Srodkienr
kontrastowyrr ei0|:

9
TK dw5ch lub wiqcej okolic anatomi
6rodkiem kontl"astowym

:znych be'zi ze
55t)

t0 TK anqioclrafia €i00

11
'TK innej okolicy anatomicznej bez 6rodka kontrastoweg;o i

r:o najrnni,ej d'wie frezy ze Srodkiern kontrastowym 600

Okoli
k

:F

anatomicz:"ne stanowri4: glowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzus

,o slup z p ct dzialem okoli r: (szyj ny, piersiowy, i I gdzwio rvy), koriczy
n na okolice anatom iczne, koric zyna dolna zipodztalem n a okolic

iecia zapisane na noSniku elektronicznvm - nlvaie CD (w cenie ba

lgo
ana

niednica,
"ma z

Iomiczne.

od towar6w i us,tug (VAl) wg stawki
^^^ {<

ki

' 7t''tE"t"tt
)'i'lll:l i

ut,lt'..o b i,:.: It ]t.j



Cennik luslug
w Centralnej Sterylizatornii

Do ceny doliczony zostanie nale%ny podatek od towar6w i uslug IIVAT) wg stawki

obowi4zuj 4cej w d.hiu powstania zo bowi 1zafia podatkowe go *

Lp. Nazrva Lslugi
Cena w zl.*

I
St(

WS

ryliziaqa,gazowa- tlen kie m
ldu ISTE 80x2{ix25i

tylenu jednia jednostka
400

2. Stervliziacia oarowa iedna iedndstka wsadu (duza) 135

3 Woda zdemineralizowana iedei tr 15

tl
Bada n ie sku teczno6ci steryl izagj i odczytywa n ia test6w
biolooicznvch 20

I.'Y

lek. mttrl'

Strona 12



CENN SAZU
,IK ZABIEGOW' KTNEZYTER,AIIEUTYC:ZNYCH I

W ZAKI, ADZ,IN) REHABILNTACJI LECZNIC:

Nazwa zabi Oena zab.

dontorvyclr

Cwiczenier z oporem i wolne I

uavibrcrn- masaZ mechan i

Ocena neurorozwcriowa dziecka i

Badanie wadv postawv i instrulltai:

l,l{-Zlllr;L],.)
OVir)'tiilLj

l(.ttltie!,;hi



PET]TT' II

LECZI\I

FIZY

]IIABI

Lrr" l{azwa z biegu Cena ambu *

dc

Sbrra

)mowa

1 \rd Nanzacla 8

2 Jorroforeza 10

3 Ee ktros;tvmulacia tz
Atf Tonoliza 10

5 Pri dv DtD

6 Pri dv Nemecka 8

7 Ultfadzwieki /UD/ 10

8 Ultfafonoforeza lLlFl 12
crl Te apuls '10

10 Kr -Azot 14

11 Merqnetnonik /MGi 7

t2 lR, UV, Sollux, Oliqht o

I3 Laderot,erapia punktowa 10 15

I4 Ldi er sKaner o

15 ok adv cieplne o

T6 Pra dy Tens R

T7 Przldy Treberta

1E Pr;i dy Kotza U

19 Fonoforeza 10

Do ceny doliczony

obowi4zrhj4cej w d

zo slianie nalebny p odatek

riu p owstan ia zo16 owi4zat

orl t

dar

'w i usilug (:V,A,T) wg stawki

tttro-rt *

)

lek. n'r,et!. V{hi.t bielslpi
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CENI{IK W OLE IIODZENIA

Lp. Nazwa Cepa w zl.*

I Zajqcia w Szkole lRodzenia (jednrc dpotkanie) 20

ceny doliczony zostanie n lowar6w i us,tug (VAT) w! stawki
wiqzuj1cej w dniu powst ptodatkowego *

i
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Cennik za$wiadczef
wydarwanych w lecznictwie

otwartym i z{rnknigtym

Di'1:l Tt'i=
Ja f

ll\

lek. nr.t:d t,'t Kaitidshi

L.p. Nazwa badania Cena w zl*

1 Or
5w

eczenie lekars;kie wydawang na Zyczenie
ldcz:eniobiorcv** l

2 Za
Sw

wiadczenie lekarskie wydavyane na Zyczenie
adc;:eniobiorcrl** ?n

J la
us

wiadczenie lel<arskie na podstawie roztr>ozqdzenia o
llaniu wpadku pnzv oracv 50

/la O pri n ia le ka rs ka dotyczqca zab€zpieczen ia m edyozn eg o
imiprez masowyclr 20a

i' Za
Sw

wiadczen i e fizjotenapeutyczne wydawa n e n a zyczen ie
rdc;:eniobiorcv al

6 O p! n ia Dyre ktora SP ZOZ dotyclqca za bez;ciecze n ia

imdrez masowvcfr 10c

lStrona '16



Lp. Nazwa uslugi Ce taw zl*
1 Badanie lerkarskie kwalifiku iace do szczepien ia
2

PENTAXII/l- szczeoienie dziecka- blr>nica, teZr:c, kuztusiec 100

EUVAX- s;zczepienie wirusowe zapa enie watrrcbv tvpu [] 30
4

VAX|GlllF'- szczepienie pzeciw wirqsrrwi grypy an

5 HEXACIMA- prezciw blonnicy, tgZco'
bezkont6rl<owa, zlctZona zawieralqce
krztuSca

rvi. krztu5cowi-
dwa antygenv

180

R OTAR lX.- szr:zep i on ka zywa p/rotarlvi ru sowe rn u zapa I en i u

zoladka i iu.lit dla niemowlat od 6 tvqodnia Zvciia - 1 dawka 330
7

NEISVAC - C -przeciw menigokokov
powvZei 2 miesiaca Zvcia. mlodzie:Zv

/a grupy C dla dzier:i
i doroslvc;h 130

8 PREVENAR 13 - przeciw pneurnol<o
niemowlat od 6 tvqodnia do 5 lat

om dla dzieci i

244

Do
obo

ceny doliczony zostanie rnlei,ny podatek od t<

wiqzujqcej w dniu po.wstania zobowiqzariapt
rwar6w i uslrug (VAT) w
rdatkoweso *

D i*r{
TiIlt l{I

stawki

i,I.TL P,
I,rJili ,l t)zri ll

Gennik $zczepiefi

SAR{OD
;IUfi-ADU OI

t!,ek. nred.
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I. DIAGNOS'']TY KA LABORATOR,YJNA

Lo. Nazwa badania c na*

1 Albumina w moczu J

2 Albumina w surowicv c

3 Alfa 1 fetooroteina 4A

4 Alkoholetylowy ,l 1

Amfetamina w moczu (biadarrie iakoSciowe)

o Am inotransferaza alan inowa (AL-l') w su rowicv 56

Am inotransferaza asparag inianowa (ASiT) w su rowicv

B Amylaza 65

I Antygen HBe (!lbeAs) 4:l

10 Antygen HBs (llbsAq) 10

11 Antvqen swoisty dla stercza (PSA) 3rt

12 Antvtrombina lll 1ri

13 Barbiturany w moczu (badanie jak,o5cio'we) 10

14 Benzodiazepinv w moczur (badanie iako6ciower) ()

15 Bialko C reaktytne (C;nP) B{i
'16 Bialko calkowite w surowicv 4li
17 Bialko w moczu ti

18 Bilirubina bezor:Srednla 4!)

19 Bilirubina calkowita 4li
20 Ca 125 40

21 Chlorki 5{t

22. Cholesterol calkowity 5{t

23 0holesterol HDL 5{t

24 Cholesterol LDI- 4t;
25 Czas kaolinowo-kefalinowy (APTll-)

zo Czas krzerrniecia 4l

27 Czas protrombinowy (PTi -ll

28 Gzynnik reumatoidalny (FlF) -,1
I

ZY D-Dimery J,,

Sitrona 1



JU DehVd roqen aza mleclanowa ( LDH )

JI li:stradiol 26

32 [:ibrynoqen 8

JJ [:osfataza alkaliczr ra (AL.P)

34 l:osfataza kwa6na calkowita (ACP) I

35 |::osforan n ieorganiczny

JO Ganimaolutamvlotransoeotvdaza (GGTP)

37 Giardia lamblia /Ci yptosporidium test zo

38 Glukoza 45

39 Sonadotropina korsm6wkowa (BFICG) 50

40 l{emoglobina glikc wana (HbA1c) 20

41 l{orrnon folikulotro powv (FS;H) 24

42 lJorrnon luteinizuie cv (LH) z1

43 llrormon tyreotropc wv (TSH) 15

44 mmUnoolobulinv E calkowife (loll) zo

45 Kat badanie mikr skopowe na obecnoSc rras czvt6w 8

46 Kal badanie og6l re (resztl,ii pokarmowe) 7

47 Kinaza fosfokreatr lnowa - izoenzym sercowy ( K-Mts-mass) 23

48 Kinaza fosfokreah rowa (CK) 7

49 Kortyzol 24

CU Kreatvnina 55

51 Kreatvnina - klirenr kieatvninv 11

52 Krew utaiona w kale 12

Kwas moczowv 5

54 Kwas walproinowt JU

55 l..eukocvtv 4

56 l.iczba Addisa o

l..ipidogram - tylko
podriisane umowv

w ofercie dla zleceniodawc6
zSPZOZ w t-ukowie

trv, kkirzy majq
12

5B t. t 7

Magnez AA

tlu Marihuana w mocl u (badanie iak.of;ciowe) o

ol Mleczany 12

62 Mocz - badanie oc )ne 65

Mocznik 65

64 Mononukleoza tes' aoilutvnacii 21

Strona 2



65 Morfologia kruiobwodowei 5 DIFF t]

Morfoloqia knryi obwodowei CBC t1

ot Odczyn antystreptol izvnowy (ASO) I
68 OdczVn opadania krwinek czenruonvch (OB) 4

ov Odczyn Waaler-Rose' 1t)

70 Opiatv/morfina w moczu (barianie iakoSciowe)

71 OpornoSd osmotyczna erytrocyt6w 46

72 Owsik ludzki (Enterobius vermicularis) - badanie m kroskooowe r3

73 Plyn m6zqowo-rdzeniow\r - badarrie ooolne 50

74 Plyn stawowv - badanie clq6lne 45

75 Plyn z iamy ciata - badanie oqolne 45

76 Plytki knrui 4

77 Potas 55

78 Progesteron z+

79 Prokalcytonina 50

80. Prolaktyna 25

B1 P roteinog ra m (r ozdzial e lektrofo retvcznv b iale k s u rr rwicv) '16

=rz
Pr6ba ciqzowa I

91. Pzeciwciala anty HIV iantygen 3,0

84 Pzeciwciala Anty n DNA 1€

6C Przeciwciala anty-Borelia lgG E:,7

86 Pzeciwciala antv-Borelia lqNl 6r

87 Przeciwciala anty-CMV lgG 4A

88 Pzeciwciata antv-CMV lqM 45

89 Pzeciwciala anty-HAV lgM 50

90 Pzeciwciala anty-HBc; lE N/| 40

91 Pzeciwciala antv-Hbe 40

92 Pzeciwciala antv-HBs; 40

93 Pzeciwciala anty-Ru bella I gG 40

94 Pzeciwciala anty-Rubella lqM 4C)

Pzeciwciala antv-Toxo lrrG

96 Przeciwciala anty-Toxo lgM ?5

97 Retikulocyty rl

98 Rotawirus /Adenowirus terst 2t)

Rozmaz kruiobwodowei

Sitrona il



1 00. ll6whowaoa kwas lwo-zasadowa, qazometria nMl 15

10'1 ls6d

102. Testosteron 25

1 03. 'Irio terydv 45

104. 'Iriiodotvrc,nina 
wc na (ff3) 18

4nE Troo ontna 30

106 lna wolna T4) 17I VIUKS

107. wap fi cialkrowity 5

1 08. WR test RPR) I
1 09. Zela 5

110. Panel narllotvki (1 narkotvk6w) AN

111 Panel mieszanv (1 7 alelrgen6w) 100

112.
Fak
0g6l

et badaf poc
re, glrrkoza, c

lstawowy: morfologia, OB,
holesterrol, ALAT, lueatvnina

nocz badanie

113.

Pakiet badaf reu
rroczowy, CRP, c:
lloseoo

matcllogiczny: morfologia,
:ynnik reumatoidalny, ASO,

)El, kwas
gdczyn Wallera

50

114
Fakiet badaf uro
kreatynina, sod, pr

ogiczny: morllolog;ia, mocz
,tas

biadanie ogt6lne,

30

115. Fakiet tarczvcow v: T{iH. F:T4 CU

116

Fakiet w4trobow
GGTP, bialko, INF

r: morfologia, lCB, ASPAT, AL,AT, bilirubina,

, HBI$49, anty HCV, ALP 90

117.
Fakiet kandiologi
llDL, cholesterol I

;zny': morfolog;ia, OB, cholests'rol, cholelsterol
DL, tr6jgliceryriy, s6d pota$, ASPAT, Cl( 50

118.

Pakiet 40+ kobiet
(lluk(rza, clholester
troiqlicerydv, ALAI

a: morfologia, OB, mocz badanie og6lne,
cl, cholesterol HDL., cholesitdrol LDL,
", kreratvnina, l'SH, Mq, Ca 12ti 100

119.

Pakiet 40+ mqZcz

1;lukoza, cholester
kreatvnina, PSA

yzna: morfololEia, OB, mocz badilnie o5;6lne,

rl HDL, cholesterol LDL, tr6jglicerydy, ALAT,
was moczow, krewutaiona w kale 100

120.

Pakiet 60+ : morfc
clrolesterol, choles
ALAT, kreatynina
lla, fl/lg, czynnik re

rlogia, OB, mor:z badanie og6lne, gluko;za,

iterol HDI-, cholesterol LDL., tr6jglicerydy,
kwas moczowy, bialko calkowite, 2elazcl CRP,
umatoidalny, l,rrew utajona v,v k:ale 100

121.
Pakiet dla dzieck
qlukoza, ASO, lqe

r: m,crfologia, ,OB, mocz biaQanie og6lne,
Zelazo, l<al (paso;ivtv), kat (lamblie) 90

122

Pakiet kobiety pllnujilcej ciq2e: morfologia, inocz badanie
orgolne, glukoza, loxo lgG, Toxo lgM, CMV lgG, CMV lgMl,

llubglla lgG, Rubella lelM, FlBSArg, WR, 2eliazo 250

;NECC
Ii.J
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II. BA](TERIOL CGIA

Lp Nazwa badaniil Cr)na'

1 Posiew moczu-l4lnik ujerm n'y zl

al
4,"

Posrew moczu- wynik dorCatniz antybiogramem wy
automatycznie

(onanym

?

4.

Posiew knrui w warunkach tlenowycli iE flenowyEl
ujemny _

r- wynik

rostew Klwt- wyntK w warunk:ach flenowych i bezl.le
wynik dodatni

nowych-
4
I

5
Posiew plynu mozgowo-rdzeniowego w warunkmlr
beztlenowych- wynik ujemny

tlenowych i

o
Posiew plynu m6zgowo-rdzeniowego w warunfac,tr
beztlenowych- rqynik dodatn i

tlenowych i

1

7

Posiew roznych material(rw (kal, prlwocina, ptyny r-Am-cial-a -ropa, wycinki tkankowe, wymaz z narzq<low mocz:o1vo-plciowych,
2olc, wymazy z jamy ustnej, gardlil, odbvtu, oka, ucfra) w
kierunku og6lnym 4

8.
Posiew - badanie przesie'wowe w klerutnku Streat,Sii,Lls
agalactiae 2

Y.

Antybiog ram jednego szczepu ba kteryjnego wykor'€
automatvcznie

Iny

2

10
Posiew plwociny i innych materiakiw w kierunku gru
klasyczny i bakterioskopia

zlicy posiew

11 Posiew r6znych materialo,w ur kierunku Candida ?

12 Posiew w kierunku rzeza(rzki Q'

13 Posiew w kierurrku Salmcrnella/Shigella - wynik uier nnv 2

14 Posiew w kierunku Salmonella/Shiqella - wvnik dod ltn 4l

15
Posiew wymaz6w czysto$ciolvych dla cel6w saniktfro- -epidemiologicznych JU

15 Badanie skutecznoSci sterrylizacji Ztr

17. Pzeciwciala anty-HCV ?{

18 Biocenoza pochwy 2t

19. Ocena plci poronionego zarodka/p{odu Anr

Do ceny doliczony zostanie talehny podatek od towar6q' i uslug (VAT) r;fg stawki

ob owi4zuj 4cej w dni,u pows tani a zobow iqzani a p o datkowe go *

S,[MO1)ZIB
2XU

l,qk. m:,ed.

$trona



AU0iFlh

ny dolic;

\q'ilJqceJ

y zostanie nalelny podalek od towar6w i ustrug (VAT) wg stawki

dniu powstania zobowiqfaniapodatkowego *

DYRE
SAMODZIEI.NF.C

(I-ADIJ OPI

lek. med.
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