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3. Mienie
wsp6lnikom

brzmieniu:

Zgromadzetie Wsp6lnik6w sprawozdania finansowego Sp6lki. Jezeli sprawozdanie
finansowe nie zostalo zatwierdzone w terminie szesciu miesigcy od dnia bilansowego, to
naleiy je ztoLyd w ciqgu pigtnastu dni po tym terminie.---------

4. Jezeli Sp6lka spelnia warunki, o kt6rych mowa w art. 64 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 29
wrze$nia 1994 r. o rachunkowoSci, Zarad zobowiqzany jest w ciqgu piEtnastu dni od
dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wsp6lnik6w sprawozdania finansowego Sp6lki
zto2y6 do ogloszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o kt6rych mowa w art. 70 ustawy z
dnia29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowo6ci.

VIII. POSTAI\OWIENIA KONCOWE

$48
I,ZptzyczynprzewidzianychprzepisamiprawaSp6lkaulegarozwi47aniu.--..--..-.-

2. Likwidatorami s4 czlonkowie Zarzqdu, chyba 2e uchwala Zgromadzenia Wsp6lnik6w
stanowi inaczej.----

pozostale po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada
w stosunku do ich udzial6w

Art.6

Zarzqd Powiatu
Zduriskowolskiego,

Zduriskowolskiego, dziatajqcy w imieniu
ustala pierwszy Regulamin Organizacyjny

i na rzecz Powiatu
Sp6lki w nastqpuj4cym

RE GULAMIN O RGANIZACYJI\TY
ZDUNSKOWOLSKIEGO SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O.

Postanowienia og6lne

$1
Regulamin organizacyjny Zdurlskowolskiego szpitala Powiatowego sp6tki z ogranlczonq
odpowiedzialnoSciq zwany dalej Regulaminem, okresla:----
1. cele izadania Sp6tki;-
2. rcdzai dziatalnoSci leczniczej oruzzakres udzielanych Swiadczef zdrowotnych;------:----
3. miej sce udzielania Swiadczeri zdrowotnych;
4. strukturg organizacyjnq Sp6lki;
5. organizacjg i zadania poszczeg6lnych kom6rek 'otgarrizacyjnych Sp6tki ,
i przedsiEbiorstw Sp6lki oraz w€runki wsp6ldzialania tych kom6rek dla zap*ffi. f{i"'
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sprawnego i efektywnego funkcjonowania Sp6lki pod wzglgdem diagnostyczno-lecniczym,
pielEgnacyjnym i rehabilitacyjnym oraz finansowym i administracyjno-gospodarczym;------
6. przebieg procesu udzielania Swiadczeri zdrowotny ch przez przedsigbiorstwa Sp6lki, z
zapewnieniem wladciwej dostEpno$ci i jako6ci tych Swiadczeri;
7. warunki wsp6ldzialania z innymi podmiotami wykonuj4cymi dzialalnoSC lecznicz4 w
zakresie zapewnienia prawidlowo$ci diagnostyki, leczenia, pielqgnacji i rehabilitacji
pacjent6w oraz ciqglo$ci przebiegu procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych;-----------
8. wysokoSi oplaty za udostEpnienie dokumentacji medycznej okre$lonej zgodnie z
obowi4puj4cymi przepisami prawa;--------
9. organizacjq procesu udzielania Swiadczef zdrowohrych w przypadku pobierania oplat,
wysokoSi oplat za Swiadczenia zdrowotne, kt6re mogst by6, zgodnie z przepisami ustawy lub
przepisami odrgbnymi, udzielane za czgsciow4 albo calkowit4 odplatnosci%
10. spos6b kierowania kom6rkami organizacyjnymi Sp6tki i jej przedsiEbiorstw;
11. wysoko$i oplaty zaprzechowywanie zwlok pnezokres dlu2szy niz72 godziny od os6b
lub instytucji uprawnionych do pochowania zwlok na podstawie odrEbnych przepis6w oraz
od podmiot6w, na zlecenie kt6rych przechowuje sig zwloki w zwi4Tku z toczqcym siE
postEpowaniem kamym

l. Zduriskowolski Szpital Powiatowy sp6lka 
Sr'orr^""onq 

odpowiedzialnoSciq zwana dalej
Sp6lkq jest podmiotem leczniczymw rozumieniu przepis6w o dzialalnosci leczniczej.-
2. Zduhskowolski Szpital Powiatowy sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoic i4moze uzywai
narwy skr6conej: Zduriskowolski Szpital powiatowy rp. 

" 
o.o.,--

3. Sp6ika prowadzi dzialalnoS6 lecniczq poprzez wyodrEbnione przedsiEbiorstwa w
rozumieniu art.2 ust.l pkt 8 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia2}Il roku o dzialalnoSci
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze nn.)i--

1) Zdunskowolski Szpital Powiatowy,
2) Zesp6l Poradni Ambulatoryjnych.

$3
Sp6lka prowadzi dzialalnoSd leczsiczqna podstawie: ----------
1. ustawy z dnia 15 kwietni a 20tl roku o dzialalno$ci lecznic;; a;;" * ;;;; ;;;*

2. ustawy z drua 27 sierpnia 2004 roku o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
6rodk6w publicznych (tj. Dz. U. 22008 r. Nr 164 poz. 1027 ze nt.),---
3.wpisudorejestrupodmiot6wwykonuj4cychdzialalno5dleczniczqu...-...
4. aktu zaLoty cielskiego Sp6lki,---
5. niniejszego Regulaminu,--------
6. powszechnie obowiqpuj4cych przepis6w prawa dotycz4cych dzialalno$ci leczniczej.-------

$4
Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
l.Sp6lce -nalely przezto rozumiei Zdufskowolski Szpital Powiatowy rp."L_".&jl$-------,
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2.Szpitalu - nale|y przez to rozumiei przedsiEbiorstwo podmiotu lecznrczego, w kt6rym

Zduriskowolski Szpital Powiatowy sp. z o.o. tyykonuje dzialalnoS6lecz,nrczq-

3. kom6rce organizacyjnej nale?y przez to rozumiei kom6rkg organizacyjn4

wyodrgbnionq w strukturze organizacyjnej Sp6lki lub przedsiEbiorsfwach podmiotu

lecr.ruczego
4. kierowniku kom6rki organizaryjnej -

organizacyjnej lub ordynatoralkierownika
na\e?y prizez to rozumie6
kom6rki organizacyjnej

kierownika kom6rki
wyodrgbruoneJ w

strukturze organizacyj nej Sp6lki,
S.Dyrektorze - naleL.y przez to rozumie6 Dyreklora Zduriskowolskiego Szpitala

Powiatowego sp. zo.o.; Prezesa Zatzqdu Sp6tki,----

6. Zastlpcy Dyrektora ds. medycznych" - naleL.y prz;ez to rozumie6 zastqpcE Dyrektora
Zduriskowolskiego Szpitala Powiatowego sp. zo.o. do spraw medycznych,

7. Zastgpcy Dyrektora ds. ekonomiczno - technicznych - nale?y pruez to rozumied

zastEpcq Dyrektora Zdunskowolskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. do spraw

ekonomiczno - techni czny ch," "
8. Swiadczeniu zdrowotnym- nale?y przez to rozumiet dzialania sluz4ce zachowaniu,

ratowaniu, przylwacaniu lub poprawie zdrowia oraz inne dzialania medyczne wynikajqce z

procesuleczenialubprzepis6wodrgbnychreguluj4cychzasadyichwykonywania,--.-
9, Swiadczeniu szpitalnym -naleby pruezto rozumie6 wykonywane cal4dobE kompleksowe

Swiadczenia zdrowoure polegaj4ce na diagnozowaniu, leczeniu, pielggnacji i rehabilitacji,

kt6re nie mogq byt rcalizo\wane w ramach innych stacjonarnych i calodobowych Swiadczeri

zdrowotnych lub ambulatoryjnych Swiadczeh zdrowotnych; Swiadczeniami szpitalnymi s4

takie Swiadczenia udzielane z zamiarem zakoirczenia ich udzielania w okresie

ni eprzekrac zaj qcy m 2 4 go dzin,

l0.pacjencie - nale?y przez to rozumied osobg frzycznq korzystaj4c4 z okreSlonych

rodzajowo $wiadczeri zdrowobrych przedsiqbiorstw podmiotu lecniczego,-------'---

11. platniku $wiadczer[ - nalery przez to rozumie6 Narodowy Fundusz Zdrowia lub innE

instytucj E finansuj qcq $wiadczenia zdrowotne ze Srodk6w publigznych,

12. podmiocie leczniczym - nale?,y przez to rozumied Sp6lkg, o kt6rej mowa w $2 ust. I

niniej szego Regulaminu,

l3.prawa i obowi4zki pacjenta - nale?y przez to rozumiel tak2e prawa i obowiq"zki

przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna fallycmego osoby

maloletniej korzystaj4cej ze Swiadczsitzdrowotnych przedsiEbiorstwa podmiotu leclniczego,-

14. przedsigbiorstwach podmiotu leczniczego - nale?y przez to rozumie6 Zdunskowolski

SzpitalPowiatowysp.zo.o.orazZesp6lPoradniAmbu1atoryjnych.....--

Cele i zadania Sp6lki

$s
1. Celem dziataria Sp6lki jest zapewnienie ludnoSci opieki zdrowotnej z uwzglqdnieniem praw

pacjenta, udzielanie stacjonarnych i calodobowych orw ambulatoryjnych Swiadczefi

zdrowotnych w zakresie dzialafi stuZqcych ratowaniu, przywr6ceniu i poprawie zdrowia,q*afr'.
. t*, d\rY 1"."iii:;i:1'
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innych dzialafi medycznych wynikajqcych z procesu leczenia lub przepis6w odrEbnych
reguluj 4cych zasady ich wykonywaria oraz promocji zdrowia.

2.Da zadait Sp6lki naLe?y w szczeg6lnoSci:------
1) udzielanie stacjonarnych i calodobowych oraz ambulatoryjnych $wiadczef zdrowotnych, tj.
dzialafi sluzqcych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych dziala|
wynikajqcych z procesu leczenra lub przepis6w odrgbnych, regulujqcych zasady ich
wykonywania,----------
2) promocja zdrowia, tj. podejmowanie dzialrrrn umoZliwiaj4cych poszczeg6lnym osobom i
spoleczno$ciom zwigkszanie kontroli nad czynnikami warunkujqcymi stan zdrowia i przez to
jego poprawQ, promowanie zdrowego stylu zycia oraz Srodowiskowych i indywidualnych
czynnik6w sprzyjaj4cych zdrowiu -----------:-
3) profilaktyczna opieka zdrowotna nad osobami pracuj4cymi, tj. podejmowanie og6lu dziatah
zapobiegaj4cych powstawaniu niekorzystnych skutk6w zdrowotnych, kt6re w spos6b
bezpoSredni lub poSredni maja zwi qzek z warunkami i charakterem pracy,
4) realizowanie innych zadafi w dziedzinie sytuacji kryzysorryych/obronno$ci zgodnie
z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Rady Powiatu Zduriskowolskiego,----

3.Cele i zadaniaSp6lka realizuje i wykonuje popruezwyodrEbnione przedsiqbiorstwa pod nazwq
1) Zdunskowolski Szpital Powiatowy )w{any dalej Szpitalem,
2)Zesp6tPoradniAmbulatoryjnych,Zwanyda1ejZespolemPoradni-:----.--..
w tym:

I ) kom6rki oryaxizacyjne realizuj 4c e zadania zdrowotne,
2) kom6rki organizacyjne realizujqce funkcje ekonomiczne, finansowe,

administracyjne,
3) state lub dora2ne komitety opiniodawcze i wykonawcze.-

4.Sp6lka' prowadzi r6wniez iwrq dzialalno3d,w tym dzialalnoS6 gospodarczqu lct6ra nie jest
uci4.zliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Rodzaj dzialalnoSci lecznicz ej orazzakres udzielanych Swiadczef zdrowotnych

$6
l. Sp6lka prowadzi dzialalnoill lecz.riczqw rodzaju:

1) stacjonarne i calodobowe szpitalne Swiadczenia zdrowotno,-----
2) stacjonarne i calodobowe Swiadczenia zdrowotne inne niz szpitalne,--
3 ) ambulatoryj ne Swiadczenia zdrowotne,--1----- ----- --------
4) pomocy doraznej - zespol wyjazdowy specjalistyczny lub podstawowy

2. Swiadczenia zdrowotne udzielane sqprzezkom6rki organizacyjne Sp6lki wymienione
w niniej szym regulaminie.

3.Sp6tkaudzie|anastgpujqcych$wiadczefzdrowotnych:--:------
1) badanie i ambulatoryjna porada lekarska,- --::---.!---i-------

i . - ' i ' :  ' .$|r  t l i

:'r* * .dt t."lii.: t .
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2) Ieczenie zamkniEte w ramach prowadzonych oddzial6w,---------------
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3) badanie i terapia psychologiczna,"--"

4) rehabilit acja lecz;rlicza' -' - - " -'

5)opiekanadkobiet4ciEzarn4ijejptodem,porodemipologiem
6) opieka profi laktyc zna nad zdrowym dzieckiem,

7) badanie diagnostyczne' w tym analityka medyczna' ----------

8; pielggnacja chorYch

9) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

l0) zapobieganie powstawaniu uraz6w i chor6b poprzez dzialania profilaktycT-tre orM

szczepienia ochronne.

- 4.rJdzielanie $wiadczeri zdrowotny ch przez Zespll Poradni odbywa siQ codziennie

opr6czdni,wolnych od pracy w godzinach 8.00 - 18.00, zgodnie z godzinarni przyjEd lekarzy

poaaoymi do wiadomo3ci na tablicy ogloszerl danej komdrki organizacyjnei Zespolu Poradni'
' 

s.S*iaa czenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjent6w

zadeklarowanych sqrealizowarLeprzy ul. Kr6lewskiej 29 w godzinach 8'00-18'00.--------------

6.Dzial pomocy Dora:Znej oraz lzba Pruyjgt realizuj4 Swiadczenia zdrowotne

calodobowo. ----------
T.swiadczenia podstawowej opieki zdrowotnej poza godzinami pracy lekatzy

podstawowej opieki zdrowotnej tj. $wiadczenia nocnej i Swiqtecznej opieki lekarskiej i

pietEgniarskiej realizowane sq w dni robocze w godzinach 18.00 - 08.00 oraz w soboty,

niedzie1eidniswi4tec7ILecalodobowo....---....
8.Laboratorium analityczne oraz Pracownia RTG wykonujq swe Swiadczenia

calodobowo
g.Swiadczenia zdrowotne realizowane se po zarejestrowaniu pacjenta w odpowiedniej

kom6rce organizacyjnej po osobistym lub telefonicznym zgloszeniu pacjenta albo innej

reprezentuj4cej go osoby w rejestracji' ------..'
- 10. Szpital, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostycznl, Salinety zabiegowe i

rehabilitacyjne udzielaj4 Swiadczeri zdrowotnych na podstawie skierowania lekatza

ubezpieczeniazdrowotnego,zvtylqczeniemswiadczenzzaksesu:----------
1)ginekologii i PotoZnictwa,
2)dermatolo gii i wenerologii,

3)onkologii, ----------'
4)psychiatrii, ---------
5)leczenia odwYkowego, ---------

6)os6b zaka2onych wirusem HIV, ------

7)os6b chorYch na gru:Zlica
g)kombatant6w w zakresie chor6b wojennych i obozowych. -------'- "-""-'---:"'--

ll.Termin uzyskania $wiadczenia zdrowotnego jest rvq|lznaczany w moZliwie

najkr6tszym czasie i zgodnie z sugestiami pacjenta, o ile limity przyjE' wynikaj4ce z

kontrakt6w z Narodowym Funduszem Zdrowia nie powoduj4 przesuniEcia terminu porady

na pierwszy worny termin. powyzsze nie dotyczy pacjent6w w stanie zagroLenia|ycia.-'-----'

I 2.Pacj enci sq przyj mowani do szpitala na poszczag6lne oddzialy rlgoqsie-; -z 
planem
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l3.Pacjent, kt6ry zakohczyl leczenie szpitalne i zostal wypisany ze szpitala ma

zagwarantowany posilek poranny i opiekq hotelowqdo godziny 11.00 w dniu wypisu.--*-----

l4.Wypisy ze szpitala okreslaj4 regulaminy oddzial6w Zduriskowolskiego Szpitala

Powiatowego Sp. z o.o.

lS.Podstawg udzielania Swiadczeri zdrowotnychprzez kom6rki organizacyjne Sp6tki

stanowiq przepisy ustawy z drna 27.08.2004 roku o Swiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowany ch ze Srodk6w publicznych (tj. z 2008 roku Dz. U . Nr I 64, poz. 1027 , z p6in.

zm.), ustawy z dnia 15.04.2011 roku o dzialalno3ci leczniczei (Dz. U. Nr L12, poz. 654 z

po2n.zm.).
l6.Sp6lka udziela Swiadczeri zdrowotnych zgodnie z prawem, nale?ytqstaranno6ciq

wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostEpnymi metodami i Srodkami zapobiegania,

rozpoznawania i leczenia chor6b onz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zapewniaj4c

fachowy personel o kwalifikacjach wymaganych ptzez odrqbne przepisy.

l7.Sp6lka zapewnia nale|yty stan sanitarny pomieszczef, w kt6rych udzielane sq

Swiadczenia zdrowotne. ----
18.Sp6lka udziela Swiadczeri zdrowotnych pacjentom, kt6rzy s4 ubezpieczeni w

Narodowym Funduszu Zdr owia bez wzglEdu na miej sce zamieszkania. ----.--
19.Sp6lka uprawniona jest do sprawdzenia faktu objEcia pacjenta ubezpieczeniem w

Narodowym Funduszu Zdrown na podstawie dokumentu potwierdzaiqcego prawo do

Swiadczeri.
21.JeLeli pacjent uzyskal Swiadczenie zdrowotne bez dokumentu potwierdzajqcego

prawo do Swiadczeri, jest zobowi4pany w terminie 7 dni od uzyskania Swiadczenia

przedstawid taki dokument, a je$li jest to niemozliwe ze wzglgdu na stan zdrowia, od daty

ustania tej okoliczno$ci. Po uplywie tego terminu Sp6lka obci4ga pacjenta nale2noSciq za

udzielone pacjentowi Swiadczenia medyczne.---------

2l.Swiadczeriazdrowotne rrarzeczos6b nieubezpieczonych wykonywane sqna koszt

tych os6b, z wyjqtkiem przypadk6w przewidzianych w obowiqpujqcych przepisach prawa.----

Z7.Brak skierowania na wykonanie Swiadczenia zdrowotnego nie stanowi podstawy

do odmowy jego udzielenia, je$li osobie tej zagahautrata zdrowia lub zycia.----

23.Na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysluguj4

przedmioty ortopedyczne, Srodki pomocnicze i lecznicze Srodki techniczne, odplatnie, za

czgsciow4 odplatno$ciq lub bezplatnie zgodnie z Ustawg z dnia 27 sierpnia 2004 roku o

$wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r.

Nr 164 poz.1027 zezm.). ------:-----
24.Pacjentowi przystugujq bezplatnie pruewozy Srodkiem transportu sanitamego

zwiqzane z hospitalizacjao aw szczeg6lno$ci:

l)przew6zchorych hospitalizowanych do innego zakladu sluzby zdrowia w celu zachowania

ci4gloSci leczenia,

2)transport uzasadniony wskazaniami medycznymi (pacjenci z dysfunkcj4 narzqd6w ruchu

uniemozliwiajqcqkorzystanie ze Srodk6w transportu publicznego) do miejsca zamieszkania

p o zakohczeniu ho spi talizacii. -'
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l 'Poradnie maj4 prawo odrn6wii wykonania swiadczenia zdrowotnego w danym clniupacjentowi, kt6ry nie jest przygotowany do uuauniu, j.iti-oui" przygotow"ri":*'J";;ril.
lub pac.yentowi nietrze2wemu.---- ____________ "

2'odrnowa udzielcnia swiadczenia zdrowotnego nie obejrnuje pacjent6w w stanie , rr;;;r:r;:zycia lub w stanie pogorszenia zdrowia powoduiqc ego zagrohenie Zycia.

s8
We wszystkich rniejscach udzielanychSwiadczeri zdrowotny ch przez Sp6lkq ustana wi a s i q : __
l )zakaz pa l enia papieros6w
2)zakaz spozywan ia alkoho lu
3)zakazspozywania3rodk6wodurzajqcyCh,---------

4)zakaz u'ywania otwartego ognia,
5)za|<azwprowadzaniu,,,ii"i;;-------------------.-..------

6)zakazwprowadzania srodk6w rokomocji, tj. rower6*,;;;;;;;;..-:-- ---- ---l-r
,),::o* wnoszenia przedmiot6w i substancji mog4cych narazic, na szkodE lub
nrebezpreczenstwo osoby przebywai4ce na terenie Sp6lki, b4dz mienie Sp6lki._______:-____-___-

Miejsce udzielania Swiadczcri zdrowotnych

Miejscern udzielania Swiadczeri zdrowotny.n$j?rr, Zdufska wola, ul. Kr6lewska 29. gdzie
11 

swo-ia siedzibE sp6lka i jej przedsiEbiorstwa: Zduriskow"rrm 
-irplt"r 

powiarowy
i zespol Porad'i Ambulatoryjnych oraz zduhska wora, ur. osmorifrska 6 bqd2 wwarunkach
pozaszpitalnych, w tym w miejscu pobytu pacjenta w siedzibie innego poclmiotu leczniczego.

Struktura organizacyjna Sp6lki

$10
1' Strukturg organizacyjnq sp6lki tworzqkom6rki organizacyjne sp6lki orazprzed.siqbiorstw
podrniotu leczniczego: ---------- _____________ ____:_____ 

'

l) Zduriskowolskiego Szpitala ppwiatowego,-------------------------_-__________ 
--------::-------

2)ZespaluPoradnilA.mbutatory3nyr;.-----:--------------- r ' r i' '----:'--------l-i-------

2. w sklacl Zduriskoworskiego 
"s'pitara 

r"*i"r"*-r;;;;il;;;*r*il; *.;;;;;,-----
a)oddzi al wewnEtrzny z Sal 4 Intensywnego Nadzoru Kard iolo gi""n"go,----
b)Oddzi al G inekol ogiczno-polo Lniczy,_-_ _ _
c)oddziat chirurgii og6lnej z salq Intensywnego Nadzoru Medycznego,---____-_
d)Oddzial Dzieciqcy.
e)Oddzial Noworodkowy, ------
f)Oddziat Opieki Paliatywnej
g)o6rodekRehabil i tacj iDziennej,-.:--.--. .--.

h)Oddzial Rehabilitacji, ----------:-
*:--*iFF'i'-'

r)Dztal Anestczjologii i Intensywnego Nadzoru Medyczneso. ----:------,-------____l:'_l-__s .. .
. - ,  . ' .  

1.  
- - -  -  - - - 'J--- ' -b- , t
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j)IzbaPrzyjEc,

k)Sterylizatornia, --
l)D zial D iagno styki Laboratoryj nej,
m)Dzial Wielodiagnostyczny,
n)Dzial Patomorfologii, ------
o)Apteka Szpitalna,
p)Blok Operacyjny; -----------
3. W sklad Zespolu Poradni Ambulatoryjnych wchodz4:

Dzial Pomocy'Dorafnej znajduj4cy siE w Zduriskiej Woli przy ul. Kr6lewskiej 29,
w sklad kt6rego wchodz4:
- Zesp6l Wyjazdowy,,S" - Specjalistyczny, ------
- Zespol Wyjazdowy ,,P" - Podstawowy
- Dyspozytornia;
Zesp6l Poradni znajduj4cy sig w Zduriskiej Woli przy ul. Osmoliriskiej 6, w sklad
kt6rego wchodz4:

- Poradnia Medycyny Sportowej,

- Poradnia Dermatolo giczna,

- Poradnia Okulistycztrd, -------------
- Poradnia Laryngolo giezna,

- Poradnia Zdrowia Psychicznego, ------:--
- Poradnia Psychologiczna,
- Poradnia *;r;;;;;;;;;, - --
- Poradnia Diabetolo g iczna;

c) Zesp6l Poradni znajdujqcy siE w Zdufskiej Woli przy ul. Kr6lewskiej 29, w sklad
kt6rego wchodz4:

- Poradnia Kardiologiczna,

- Poradnia Ortopedyczna, -------
- Poradnia Urologicznd, ----------
- Poradnia Patologii Noworodka, ------r---
- Poradnia Gru2licy i Chor6b Pluc, ------
- Poradnia Onkologiczrra, ------- ---:--------- -------:-----
-PoradniaLeczeniaB6lu,--.--..---.-:----.------:-
.PomdniaAlergologiczna,.--.-.---:.....-:..-.--------..:--.-:-.

- Poradnia dla Os6b z Problemami Alkoholorqymi,
- Poradnia Ginekologiczo-PoloZnicza, ---------.-:----:---------:--:------:---:-___::_____:-_--
- Poradnia Rehabilitacyjna,
- Dzial Fizjoterapii, -----------

d) Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, znajduj4ce siE w Z,duriskiej Woli przy
ul. Krolewskiej 29, w sklad, kt6rych wchodzqnastgpuj4ce kom6rki organizacyjne:-------------

.Gabinet|ekarzapodstawowejopiekizdrowotnej'..-.:-:--..-

Gabinet Pielpgniarki Srodowiskowej i Rodzinnej
- Gabinet Poloznej Srodowiskowej i Rodzinnej,-------:--:-- .;-:il.-* lr-:----
- Gabinet Zabiegowy,----------i-

.  - - -ut 'n 
! '  ' ; ' : ' i .  '
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Zespol Transportu S anitarnego. _--_--____
4. wszystkie przedsiqbiorstwa, o ktJrych mowa w ust. 1, posiadajn;r;u;;;;r-d;,
obslugqgospodarcz4iobslugqtechnicznqkt6reprowaazisiott<"--:-:-..-:-.
5. W Spolce funkcjonuj4 nastqpuj4c. ko*Orti 

"rr*ir""r:"_ ,r"*;;; ;;;;;;adminisr'racyjn4 finansowq i technicznq sp6lki i jej przedsiEbiorstw:--------------
a) fi nansowo-ekonorniczna, ---------------------_______::______-
b)ad m i n i stracyjno -techniczna.
5" W Spolce fu'kcjonui4 rowniez samodzielne stanowiska pracy:
6) Naczelna PielEgniark&, ----------
b)PielEgniark"E;;;*-iologi"rnu,---------:-----------------
c) Stanowisko do spraw Bezpieczehstwa, Higieny pracy i p.poZ., ___-___-_________:__-___::_---*

1]ll"""*l'I"1"Sprawsytuacjikryzysowycllobronnosci,---.---.-e)Jtanowlsko do spraw kontroli wewngtrznej i audytu, --__:________
Oladca prawny, ---,----- -------------:---------_-_ ___-_________.___-
g) Kapelan

7. w sp6lce mosq funkcjonow"u ;u*;;-;;; ,"*;il;;;;; ;i ;;;wyrnienio'e w ust. 5, kt6re mosa zostad poworane przez zarzqd, sp6lki 
", 

;;;, il:;r;;;
1'1*'1lubczasnieokreSlo,,y,,i,o*ni.d;;";;;;;;;il '.-.--
8 Nadz6r rnerytoryczny nad funkcjonowaniem przedsiEbiorstw, o kt6rych mowa w ust. I

;:iffi::-,1";;X;ff['"#if'-:1 :::* _1:''ry"'nv..ih,, i *,nk,"si" opieki
n \r  r  .

llT:o:Y"lskiego 
Szpitala Powiatowego sp. , o.o. do spraw ekonomiczno - tectrnicznych"---

10' Nadz6r merytoryczny nad funkcjonowaniem sp6lki sprawuje Dyrektor.-
I 1' Poszczeg6lne konr6rki organizacyjne i samodzielne stanowiska pragy obowi4zane s4 clowsp6ldzialania dla 

.zapewnienia 
sprawnego i efektywnego runkcionowania podrniotu

lecz'iczego pod wzglEfe.m aiaqnostyczno - leczniczym, pi.l-Egnu.yj";; ir.nuo,,u."ri"rn,,
orazfinansowymiadrrrinistracyjno_gospodarczym.

:i._YT"::r:ii*: 
odbywa'iE, p1"*o*.ni.*'po*rr..hr,,i 

"u"*ia;;;,;;;;;r;;prawaorazpoSzanowaniemprawpacjenta.----..-.
13. Zaprawidlowe r,vsp6ldziatanie oi orlrn *o*u w ust. 10, odpowiea;;;,:;,-_:-____:
l)ZastEpcaDyrektorads'Medycznych,:----:--.----
2)ZastqpcaDyrektorads.ekonomiczno_technicznYlh,--;-..--..----..-..-
2)NaczelnaPielEgniarka'--.-..-.--.-.------.-.-
3) PiglEgniarka Epidemiologiczna
4)kicrownicykom6rekorganizacyjnychSp6lki,

:li:::"^::ftv-r;aliztrjacv 
przvdzielone imzadania na samodzielnych stanowiskach o*.;,----6) irrrre osoby odpowiedzialne merytorycznie wznaczone przez zarzqdSp6lki._____

14' 
.S.zczeg6_lowy 

(graficzny) schemat organizacyjny spoit<i przedstawi) zo4"rr.,ik Nr I clo

. - -  
- . i : . .

t .
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organizacja i zadania poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych spdllii
i przedsipbiorsfw Sp6lki

1'Dziatalnosci4 Zduriskowolskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.a. kieruie uro*uij
Prezesem Zarzqdu Sp6lki Dyrektor, kt6ry reprezentuie i" ,.,, z.*m4rr? , :^r:l-...',::::::,::::::,llu1ot or'..!:".k1Q'v reprezentuje jq na zewnqtrz i pooejmuje
samodzieine decyzj e dotycz4ce j ej funkcj onowani a.

2'w sprawach okreslonych w ustawie o dzialalnosci leczniczej, ustawi. rcoo.t, ,piiihandlowvch oraz akcie zal,oaycielskim Dyrekto' oao*iiunvj;;;;;;rkania zgodyzgromadzenia wsp6rnik6w sp6rki, a tar<ze przy podejmowaniu a""yrii korzysta zopinii wlasciwych organ6w i organizacji w trybie i na zasadach okreslonych
odrEbnymi przepisami. -----------

3'Dyrektor Zduriskowolskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. jest zatruclniony przez
Sp6lkE na podstawie powolania lub umowy o pracg, albo zostaje z nim zaw*taum'wa
cywilnoprawna. ----------

4.Pracodawc4 *,-loryi..lt: 
lco{ekzu 

p*it ;; 
- 
;;;;il- ;;;;;;;;;;

w Zduriskowolskim Szpitalu powiatowym sp. z o.o. jest Sp6lku, * iri.nr, ffi;loSwiadczenia woli sklada Dyrektor" -_-____-_- -__---_-li5.Dyrektor dziala w Zduriskowolskim Szpitalu powiatowym sp. z o.o.przy pomocy,__----.i
1)ZastEpcy Dyrektora ds. medyczny.h,
2)ZastqpcyD-yrektorads.Ekonomiczno_Technicznych,
. \^r ,  

__'_----_--_ '*  

iJ)rrrownego Kslggowego; --___-- _______-__-_ i
4)Kierownik6w Oddzial6w;

l]T"'":llej Pieleeffi --:-:----,---------- ..::*----*----^--- II6)Specjalist6w 16znych dziedzin. --.----:--.------_-:--_-:-_---_._-_,-_--_-::::---rr_-------_... 1
' 6.Dyrektor lnoze, w drodze zarzqdzenia, upowa2nii osobS o kr6rych mowa * urt. sl

do wykonywania niekt6rych uprawnieri zwierzchnika slu2bowego r*trjr-i
pracownik6w oraz kierownik6w kom6rek organizacyjnych sp6lki.---___-__"_-__-_-l_ll_.'1.

7'w stosunkach wewnEtrznych Dyrektora Zduriskowolskiego Szpitala powiatoweeol
sp' z o'9. w czasie jego nieobecno$ci, zastgpyje we wskazanym zakresi* *rt*unrl,
ptzez Dyrektora zastgpca dyrektora lub inny upowazniony pru.o*tk i;ilt ---_-.] i, l

$12 I
Dyrektor tworzy, rqczy, reorganizrrje i likwiduje kom6rki orguniru*,il
Zdufiskowolskiego Szpitala powiatowego sp. z o.o..----------------- ----:-- -:-:----:]l[

I

$13
normatywnymi obowi qzujqcymi w Sp6lce s4 wydawane przez

$11



3 )instrukcj e, ---------
4)procedury. ------

$14
Projekty dokument6w wymienionych w $ 13 opracowuje wla6ciwa merytorycznie kom6rka

organizacyjna Sp6tki. W przypadku regulowania zagadnieh nale?qcych do kornpetglc.:i k]lku

kom6rek, projekt odno$nego aktu normatywnego opracuje kom6rka najbardziej

kompetencyjnie zainteresowana danym zagadnrenrem. W przypadku sporu kompetencyjnego,

decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor. Kom6rka ta uzgadnia projekt ze wszystkimi

zainteresowanymi kom6rkami,' a w razie wqtpliwoSci prawnych z osob4 wykonuj4cq obslugq

prawrre w Sp6lce. Opracowane i uzgodnione projekty dokument6w wymienionych $ 13

przekdzyw ane sq$o akceptacj i Dyrektora.

$ls
l.Oddzialami szpitalnymi Sp6tki kieruje ordynatorikierownik kom6rki organizacyjnej.---

Z.Zesp6l Poradni, w tym poradnia lekwzapodstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie

lekarzy specjalist6w podlegajqbezpo$rednio zastgpcy Dyrektora ds. medycznych.-----

3.Dyrektor moze powierzyd kierowanie Zespolem Poradni wyznaczonej osobie -

Kierownikowi Zespolu Poradni. --
4.Kom6rki organizacyjne realizuj4ce funkcje ekonomiczne, finansowe, techniczne

podlegajq zastEpcy Dyrektora ds. ekonomiczno - technicznych. -----------------:--------

5.Naczelna PielEgniarka organizuje i sprawuje nadz6r nad ppcq Sredniego personelu

medycznego w podleglych kom6rkach organizacyjnych.

$16
pracownicy na jednoosobowych i samodzielnych stanowiskach pracy, nie wchodz4cych w

sklad iadnej kom6rki organizacyjnej, podlegaj4bezpo5rednio Dyrektorowi Sp6lki.----

$17
W przypadkach, gdy nie zostanie powolany kierownik danej kom6rki organizacyjnej, kieruje

ni4bezpoSrednioDyrektorlubwyzraczonyptzezniegopracownik

uprawnienia i obowiazki os6b pelni4cvch funkcie kierownicz,e.

$18
Do uprawnieri i obowi4Tk6w Dyrektora mle2y w szczeg6lnosci: ---
1) wykonywanie uchwal Zgtomadzenia Wsp6lnik6w oraz Rady Nadzorczej;----:----

4) przestrzeganie rocznego budzetu;

5) ustalenie realizowanej ptzezSp6tkq strategii rozwoju; -------- ,----
6) prowadzenie racjonalnej polityki personalnej, stosownie do realizowanej $,1tt$Ig.*-"Tfoju

2) sprawowanie zarzqdumajqtkiem, dbanie o dobre imiE i interesy Sp6tki;-------.---. -*-----..-.--

3) prowadzenie racjonalnej gospodarki furansowej, w tym zapewnienie bilansowania wydatk6w

zwiqpanych zprowadzeniem Sp6lki, zpruychodami wynikaj4cymi zzawafich um6w;--

sp6tki;



f

7) sktadanie corocznych sprawozdari z wykonania budzetu Sp6lki oraz jej shategii rozwoju;----

:]-Yi:f|.] ,i 
rcalizacia rocznych plan6w rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich pian6w

strategicznych;
9) kierowanie pracq szpitala;
10) organizowanie optymalnych warunk6w dla
wykonywania Swiadczefi zdrowotnych. ---------i.-

rcalizacji przez Sp6lk9 jej zadart w zakresie

{ t  r r t

Zastgpca Dyrekiora ds. Medyczny.n 
s"li"*"u" 

za realizacjg zadaft zwiqzanych
z pr zyjmow ani em, di agnozowaniem i leczeniem pacj ent6w, a w szcze g6lno sc i : - -
l) leczenie pacjent6w zgodne ze standardami i poziomem wiedzy medycznej przebiegaj4ce watmosferze Zyczliwo$ci i poszanowania godnoSci,-_
2)racjonalne i ekonomiczne wykorzystywanie zapleczalabomtoryjnego, diagnostycznego oru
lek6w,
3) prawidlowe prowadzenie dokumentacii mriqzarrej zleczentem pacjent6w (na potrzeby Sp6lki,
Narodowe go Fundus zu Zdr ou/ra i pacj ent6w), -- - - _ --_
4) zapobieganie blgdom w sztuce lekarskiej, zakazenrom wewnqtrzszpitalnym, wypadkom
podczas pobytu pacjent6w w szpitalu,
5) wsp6ttworzenie strategii rozwoju sp6lki wynikaj4cej z potrzeb;;;;r;*;;;r**r;;
oraz polityki zdrowotnej organu zalohycielskiego, Narodowego Fundus zvzdrowia, Ministerstwa
Zdrotwa,
6) organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie efektywnej pracy kadry medycznej,,
integrowanie poszczeg6lnych grup zawodowych wok6l rcalizacjiwsp6lnych cel6w,------
7) planowanie i motywowanie kadry medycznej do zdobywania kwalifikacji niezbgdnych wrcalizacji zadeth Sp6lki,
8) wsp6hworzenie polityki kadrowej w zakresie zapewnienia dostgpu do Swiadczefi,---------------.
9) wsp6ltworzenie ofert przedkladanych Narodowemu Funduszowi zdrotia do negocjacji,
renegocj acj i kontrakt6w,-------1--
10) osobistego udzialu w tych negocjacjach i reprezentowania interes6w Sp6lki.-----

zastppca Dyrektora ds. Ekonomiczno -Ufi.n"r.znych odpowiada za rcarizacjg zadaa
zviqzanych z planowaniem, koordynowaniem.i realizacjq zadafr w zakresie glspodarki
finansowej, pottzeb gospodarczych, technicznych, materialowych, sprzgtowych i
logistycznych Sp6lki, a w szczeg6lno$ci kierowanie Dzialem Ekonomiczno -- Finansowym
orazDzialem Administracyjno-Technicznym zgodnie z zakresem obowi4ek6w slu2bowych.--

$21
Gl6wny lGipgowy odpowiada za: ---
a) planowanie, koordynowanie ircalizaciEzad,art Sp6lki w zakresie gospodarki finansowej,---
b) opracowanie projekt6w przepis6w wewngtrzny.h. *ygu**y.4 ptzqa_.oyr.ttoru
dotyczqcych prowadzenia rachunkowo$ci: w szczeg6lnoSci zaklado*ege"r:,ptanu kont.
instrukcji obiegu dokument6w orazzasad,przeprowadzaniai rozliczawnrin*"--;t*iracii,-------
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c) sporz4dzanie planu finansowo-tz.eczowego Sp6lki, jego prz;edloinnre do akceptacji
Dyrektorowi, dokonywanie jego bie?4pej anahzy orazptrlgotowanie ewentualnych korekt --
d) dokonywanie wstgpnej kontroli legalnoSci dokument6w ksiggowych oraz nastEpnej

f) konfrolg i nadz6r nad prawidtow)lxl i terminowym pneprowadzaniem inwentaryzacji stanu
aktyw6w i pasyw6q
g) kontrolE i nadz6r nad zgodnyrn z obowiqAujQcymi zasadami procedur platrosci, rozliczania
nale2noSci i zobowiq.zaf finansowych"

kontoli operacji gospodarc rych,
e) prawidlowoS6 rodiczeri podatkowych orwzztJrhrtu skladek ZUS,

h) nadz6r i korttolg praoy Dziatu Ksiqgowo5ci,
D qftrzedzanie*bilansu".rachunku wynik6w oraz innych sprawozdari finansowych
j) przygotowanie raport6w finansowych i analiz koszt6w.

s22
Ordynatorzy/tfferownicy kom6rek organizacyjnych:
l. Kierownicy zarzadza;iq podlegtymi kom6rkani organizacyjnymi wedlug zasady
jednoosobowego kierownictwa i odporyiedzialno6ci, a w szqzeg6lnoSci zapewniajzu-=------
1) prawidlowe wykonywani e zadafi i wzajemnqwsp6lpqade kom6relg-
2) wta$ciwy dob6r pracownik6w w kierowanych kom6rkach,
3) wnioskuj4 za poSrednictwem wla$ciwego Dyrektora w sprawach kadrowych i placowych
pracovrnik6w podlegtych im kom6rek organizacyjnych,
4) oszczgdne i racjonalne wykorzystanie posiadanych Srodk6w pracy otaz akceptuj4
uzupelniaj4ce zakupy material6w, wyposa2enia i Srodk6w trwatyoh w ramach plan6w i
posiadanych upraumien,
5) opracowywanie i aktualizowanie pro3etcOw niezbgdnych procedur, w tym zasad,,
regularrrin6w i instnrkcji orazprzygotow$vanie projekt6w innych dofumegt6w regulujqcych
zagadnienia obj qte kompetencj ami kom6rki organizacyjnej,
6) przygotowywanie
dzialalnoSci kom6rki,

projek*6w i plan6w roaloju Sp6lki w zakresie v,'ynikaj qcq z

7) przygotowywanie analiz, raport6w i innych informacji z zalcresu objptego kompetencjami
kom6rki organizacyjpej,
8) prowadzenie stosbwnych instruktaev i szkolef dla pracownikdw podtegtyctr im kom6rek

?.-- .  - torgailzaclJnycn.

2. Kieroumicy kom6rekorgdtzacyjnychodpowiafujqzarcaliracjewynaczonychimcel6w,
plan6w i?lriart,
3. Kierownioy kom6rek organiz4ayjnych ustalaje w porozumieniu z nadzorujqcym ich
Dyrektorem wewngtrzn4organizacjg, zgodnie ze Schematem Organizacyjnym Sp6lki
4. Kieroramicy kom6rek organizacyjnycb w porozumieniu z Eyrektorem i Dzialem Kadr
ustalajq Karty Pracy dla poszczeg6lnych pracownikdw, w kt6rycfu. okre$laj4 indywidualne
zalaesy czynnoSci, uprawnief i odpowiedzialno5ci. Kartg Pracy sporz4dza, sie w
3 egzemplatzach, z kt6rych jeden wrQc?a sig pracownikowi (kt6ry potwierdza swym
podpisem jej przy'jEcie), drugi przechowywany jEst w do$rrnentacji kom6rki organizacyjpej,
a trzeci przekazttie sig do Dziatu Kadr celem wlqczenrado akt osob.-gyvych pracowrd.l(eniTi.9;:,i'

:  : ' l  '  ' t - l i ' : " : :  '  
' i  '  l :
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5. Kierownicy kom6rek organizacyjnych zapewniaj4 racjonalne wykorzystanie czasu pracy
olazprzestrzegarie przepis6w dotycz4cych tajemnicy lekarskiej i sluzbowej, bhp i ppol. oraz
dyscypliny pracy, a takhe sprawuj4 kontrolg wewnEtrzn4 w zakresie spraw zalatwianych w
podleglej im kom6rce organizacyjnej.
6. Ordynatorzy/ kierownicy kom6rek organizacyjnych w zakresie lecznictwa obowi4Tani sEw
szcze g6lnoSci : ---- --- -
a) zbadal kazdego nowo przybylego pacjenta oraz ustalid rozpoznanie i kierunek leczenia,----
b) czuwa6 nad tym, aby lekarz dyZumy byl powiadomiony o wszystkich ciEzko chorych na
oddziale,

c) dba6, aby chorzy na oddziale byli leczeni zgodnie z postEpem wiedzy lekarskiej oraz mieli
zapewnion4 opiekg lekarsk4 i nale2yt4 obslugE, -----
d) omawial z lekarzarrri zatrudnionymi na oddziale przypadki chorobowe, spos6b ustalenia
rozpoznania i metodE leczenia,
e) dba6, aby asysta operacyjna byla gruntownie ,zaznajomiona z istotq i przebiegiem
wykonywania czynno6ci, ---------
f) przestrzegai aby Srodki odurzaj4ce i silnie dzialajqce byly przechowywane w oddziale
osobnopodzamknigciemiwydawanewyl4cznienazleceni91ekarza,.
g) dbai, aby historie choroby byly prowadzone w spos6b oddaj4cy wierny obraz przebiegu
choroby, --
h) przybywad na oddzial na wezwanie Dyrektora Sp6lki, lekarzy zatrudnionych na oddziale
lub1ekarzady2urnego,ilekroczajdzieuzasadnionapofizeba,...-.--..:.-:-.--:-.--....
i) dbai o racjonalne wykorzystanie l62ek, zapewnienie koniecznych miejsc dla
przyjmowanych chorych orczprzeciwdziaNal nadmiernemu zaleganiu na oddziale przewlekle
chorych niekwalifikujqcych sig do dalszego leczenia.

$23
Pielpgniarka Naczelna - podlega bezpoSrednio Dyrektorowi i odpowiad a za organizowanie,
nadzorowanie i peln4 dostgpnoS6 do kompleksowej opieki pielEgniarskiej wykonywanej
w ramach wszystkich Swiadczeri zdrowotnych realizowany ch przez Sp6lkg. ----

Orsanizacia i zadaqia poszczes6lnvch kom6rek oreanizacvinvch p{zedsiebiorst,w Sn6lki.

$24
1. Oddziaty szpitalne realizujqzadania w zakresie leczenia pacjent6w, aw szczeg6lnoSci:----
l) przyjmuj6 diagnozuj qo leczqu rehabilitujq i opiekujq sig pacjentani zbieimymi z profilem
dzialania oddzial6w
2) udzielaje pomocy lekarskiej i pielggniarskiej odpowiadaj4cej obecnej wiedzy medycznej i
mo2liwo6ciom diagrrostycznym, terapeutycznym oraz farmakologicznym, zgodnie zzasadarni
racj onalnego wykorzystywania dostEpnych 6rodk6w,
3) informuj4 pacjent6w na temat zasadnoSci i przydatnoSci stosowanych metod leczenia,
wykonywanych badan i zabieg6w, szanuj4c ich prawa do wplywania na prlgb.bgiprocesu
leczenia,
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Zdrowia,

4)twarzq na oddzialach atmosferE sluZQcq przyiaznemu traktowaniu pacjent6w'

przesttzeganiuichprawisprzyjajqichszybkiemupowrotowidozdrowia
5) wsp6tprac uiq z Dzialem Pomocy Dorainej, pracowniami diagnostycznymi' poradniami

,p.r;utiriyrznymi i innymi oddziatami, a w ruzre potrzeby szpitalami, w celu szybkiego

przylwacania pacjent6w do zdrowia, ----------

l; sumiennie i rzetelnie prowadzq dokumentacjq medycznq w spos6b gwarantujqcy

utrwalenie informacji potrzebnych w szczeg6lnoSci: pacjentom, innym podmiotom

leczniczym, Narodowemu Funduszowi Zdtotia,

1)troszczqsiE o wlasciw4 realizacjE na terenie oddzialu zadafi zwLqzanych z zapewnieniem

sprawnej obstugi pacjent6w, pomoc w zaspakajaniu ich potrzeb, podawanie posilk6w'

sprzqtanie, interweniujqw nzie zaobserwowania niedociqgniE6 i zglaszajq je odpowiednim

jednostkom
g) auujq o prawidlowe funkcjonowanie i wykorzystywanie powierzonego sprzEhr i aparatury

medycznej, --r---!'---

9) czyniq starania rwiryane z dalszymroavojem oddzial6w i calej sp6lki, wskazuj4potrzeby'

pianuSq rozw6j, wskazuj4 sponsor6w, biorq udzial w negocjacj ach z Narodowym Funduszem

10) przestrzegajQ zapis6w w regulaminach, zatzLdzeniach 
-oraz 3blwiqgujqcych 

norm i

standard6w, w szczeg6lno5ci w celu eliminacji zakaircfi szpitalnych, bqd? w celu

minimalizacji ich skutk6w. ---:-:---

Z. Dzial pomocy DoraZnej realizuje zadanta w zakresie udzielania doraznej pomocy

medycznej w przypadkach naglych zachollwan, uraz6w, zatrvd, wYPadk6w, stan6w

zagrozeniazdrowia lub Zycia, 
?Y 

szczeg6lnosci: -- .-:-l----------'-------------:-----:----'----
1) przyjmuje, diagnozuje, udziela porad wyjazd?lvyl lub kieruje na oddziah szpitalne albo

Oo' i*Vrft lednostet<, pacjent6w zgNaszaiqcych siE z.naglym,':"1o:oYaniem. Y 
t:*it

zagroZefiarOro*iu lub Zycia. PrzyjEcia realizowane s4 bezpoSrt-qt" I1b droea telefoniczn4

ptzez Dyspozytora Dzialu Pomocy Doraznej. Dyspozytor dokonuje wstEpnej analizy

zgloszenia (zachorowanie, wypadek - w tym ocena stanu zagtoircnia ?ycia lub przew6z

stitamy; i niezwlocznie powiadamialekarzalub odpowiedni zesp6l wyjazdowy;-*-----------

2) udzieia natychmiastowej pomocy lekarskiej wyjazdowei odpowiadajqcej obecnej.wiedzy

medycznej i mozliwoSciom diagnostycznym,.terapeu{cTry.otw fp{qakqlogicznym'

zgoirrie z" zasadarrti racjonalnego wykorzystania doslgpnych Srodk6w;--:-:----------:------------

tiinrormuje pacjent6* ru ternat zasadno$ci i przydatnoSci stosowfvch melod leczenia'

wykonywanych badan i zabieg6w, szanuj4c jego prawo do wptywania na przebieg procesu

leczenia.
4) tworzy atmosferE sluZEcqprzyjaznemu traktowaniu pacjent6w i sprzyjaj4c4ich szybkiemu

powrotowi do zdrowia

5) wsp6tpracuje z pracowniami diagnostycznlmi, 
.n"t"qtTi 

specjatistflVmi t i*yTi

oddzialami, & w ,*i" potrzeby szpitalami, w celu szylkiego przyrqacania pacjenta do

zdrowia. w przypadku naglej koniecznosci przewiezienia pacjenta do innego szpitala, w tym

'," 
buJr", r","*y*r"j opi.ti Medycznej, Iekuzzespolu wyjazdowego informuje o takiej.

sltuacji dyspozytora i porozumiewa siE ze szpitalem, do kor.go ma by6 
ry:ry1sy''



pacjent, za poSrednictwem dyspozytora lub bezpoSrednio drog4 radiow4. W kazdym

przypadku zagroaenia irycia lekarz zespolu wyjazdowego jest zobowi4Sany do

powiadomienia bezpoSrednio drogq radiowq lub za poSrednictwem dyspozytora izbE przyjpd

szpitala, do kt6rego przybidzie zesp6l wyjazdowy

6) sumiennie i rzetelnie prowadzi dokumentacjE w spos6b gwarantuj4cy utrwalenie

informacji potrzebnych w szczeg6lno3ci: pacjentom, innym podmiotom leczniczym,

Narodowemu Fundus zowi Zdrowia; -------
7) troszcry sig o wlaSciw4 realizacjg na terenie dzialu zadaf zwi4zanych z zapev,rnieniem

sprawnej i szybkiej obstugi pacjent6w - interweniuje w razie zaobserwowania niedoci4gniqd i

zglasza je odpowiednim jednostkofr, -------'
8) dba o prawidlowe funkcjonowanie i wykorzystanie powierzonego sprzqtu i aparatury

medycznej oraz Srodk6w transportu; ------
9) czyni starania zwiryane z dalsrym rozwojem oddzialu i calej Sp6tki, wskazuje potrzeby,

planuje rozw6j, wskazuje sponsor6w, bierze udzial w negocjacjach z Narodowym Funduszem

Zdrowia;
10) przestrzega zapis6w w regulaminach, zaruqdzeniach oraz obowi4zujqcych norm i

standard6w, & w szczeg6lno3ci w celu eliminacji zakai;eri szpitalnych lub minimalizacji ich

skutk6w.

3.Izba Przyjgd realizuje zadania zwiqzane z przyjmowaniem pacjent6w skierowanych na

leczenie szpitalne, a w szczeg6lnoSci:

l) weryfikuje zasadnoSd skierowania pacjenta na leczenie szpitalne oraz dokumenty

potwierdzajqce prawo do leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego;---

2) prowadzi dokumentacjg ztvirryarr4. z przyjgciem pacjenta do szpitala i jego dalszym

leczenlem;

3) koordynuje proces przyjmowania na leczenie szpitalne lub przeprowadza diagnozy z

poszczeg6lnymi oddzialami szpitalnymi, dzialami diagnostycznymi, specjalistami lub

Dzialem pomocy Doraznej. W przypadku zagrozeniairycia lub informacji o zagroheniuLycia

pacj enta zespolu wyjazdowego, niezwlocznie powiadamia lekarza;-

4) udzielapacjentowi informacji dotycz4cych umieszczenia na oddziale, zasad porz4dkowych,

mo2liwofci odwiedzin, kontakt6w z rodzin4 itp. ;--

5) tworzy atmosferE slu24c4 przyjaznemu traktowaniu pacjent6w, przestrzeganiu ich praw i

sprzyjaj4c4ich szybkiemu po'anotowi do zdrowia;--- --r----i----!

6) rortaczafachowqopiekg nad pacjentami do czasu przekazania ich na oddzial;----

7) przestrzega zapis6w w regulaminach, znzqdzeniach oraz obowi4Tuj4cych standard6w,

norm aw szczeg6lno$ci w celu eliminacji zakuzeh szpitalnych lub minimalizacii ich skutkow.

4. Do ztdafrsterylizatorni naleZy w szczeg6lno6ci:

l) sterylizacja sprzEtu medycznego, tarzgdzi i material6w opatrunkowych z oddzial6w

szpitalnych, Dzialu pomocy DoraLnej, poradni specjalistycznych oraz innych kom6rek

oryanzacyjnYch SP6lki ; -------
2) sumiennie i rzetelnie prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z realifscjQe
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4) czyruerue starari niqzatrychz dalsrymrozwojem Sterylizatorni i calej Sp6lki;---
S)ptzestrzegania zapis6w w regulaminach, zau$zenrach orcz obowiguj4cych norm istandard6w, a w szczeg6lnosci w celu eliminacji zakakeft szpitalnych lub minimalizacii ichLZACJT I

3) dbanie o prawidlowe funkcjonowanie i wykorzystanie powierzonego majqtku, sprzEtu iapafatury;

5' Zespdl Poradni r,ealizuie zadayra w zakresie ambulatoryjnego leczenia pacjent6w, aporadnie specjalistyczne, w i'zczeg6lno$ci:
1) przyjmujq diagnozuj qrleezqpacient6w ze schorzeni ani zbieinymi z profilem poradni,-----
2) udnelaj4 pompcy lekarskiej i pielggniarskiej odpowiadaj4cej ouecnj wiedzy medycznej imo2liwosciom diagnostycznym, tenpeutycznw omzfarmakologicznym, zgodnie zzasadarrti
racjonalnego wykorzystywania dostEpnych Srodk6w;
3) informujQ pacjent6w na temat zasadnosci i przydatnosci stosowanych metod leczenia,
wykonywania badan i zabieglw, szanujqc jego prawo do wprywania na przebieg procesu
leczenta;
4)tworuq w poradniach atmosferE shrzqcq. gzyjautemu traktowaniu pacjent6w,
przestrzeganiu jego praw i sprzyjai4c4ich szybkiemu powrotowi do zdrowia;-----.:_---___-_-_-
5) wsp6lpracujqzrekatzami podstawowej opieki zdrowotnej, pracowniami diagnostycznymi,
innymi poradniami specjalistycznymi, oddzialami szpitaliymi, ,rrruuilituryjnv-i, w celu
szybkiego przywracania pacjenta do zdrowia; _.._________----____---_-__-___-__:
6) sumiennie i rzetelnie prowadz4 dokumentacjg medycznqvLvrrrrq pLvwuuz'+ soK'meruacJQ medyczn4 w spos6b gwarantui4cy
utrwalenie informacji potrzebnych w szczeg6rnosci: pacjentom, innym podmiotom
lecnicrym, Narodowemu Funduszowi Z& owia;

irurym podmiotom

7)troszcz' sig o wla$ciwqrcarizacjg na terenie poradni zadaft zuiryanych z zapewnieniem'sprawnej obslugi pacjent6w, interweniuj qw rczie zaobserwowania niedoci4gni g6 i zglaszajqje odpowiednim jednostkom;
8) dbajq o prawidlowe funkcjonowanie i wykorzystanie powierzonego majqtku, sprzgtu
medycznego i aparatury; ---------
9) czyruqstarania zruiryate z datszym rozwojem poradni i calej sp6lki, wskazujq potrzeby,
planujq rozw6j, wskazujq sponsor6w, bior4 udaal w negocjacj ach zNarodowym Funduszem
Zdrowia;
l0) przestrzegajq. zapis6w w regulamina ch, zaruqdzeniach orv obowiqpuj4cych nor*
standard6w, a w szczeg6lno$ci w celu eliminacji zakuzeft szpitalnych lub minimAf*.ii *i,lzACJI

6' Dzial Wielodiagnostyczny realizuje zadanra w zakresie diagnozowania pacjent6w, a w
szczeg6lno$ci : -------
1) diagnozuje pacjent6w na podstawie skierowad z oOO"iufo*-:-rd;, 

-;;

specjalistycznych sp6lki oraz innych podmiot6w !ecz.niczych;--------,-----:------:_-_-__:-_-_--_.
2) wy"konuje badania odpowiadajqce obecnej wiedzy medycznej i mozliwo$ciom.
technicznym, zgodnie z zasadani racjonalnego wykorzystywania dostgpnych .+ro6tOd-.t,
szybkiego dostgpu do tych badan i ich wylik6w w zakresie:- ------.--=gi::--s:i;.-

:l
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a) rentgenodiagnostyki,
b) endoskopii,
c) echokardiografii (wtym badanie ptzeryrzelykowe), ------- ---_----_!_-__
d) ultrasonografii (w tym badania Doppler-Duplex),
e) diagnostyki kardiologicmej(w tym: pr6by wysilkowe, Holter EKG i ci$nienia)
3) informuje pacjent6w na temat zasadnodci i przydatno5ci wykonywanych badan i zabieg6w,
szanuj4c jego prawo do wptywaniana przebieg procesu diagnostycznego;
4)tworzy w czasiQ wykonywania badania abnosferg slu2qcq przyjaznemu traktowaniu
pacjent6w; --------;----
5) wsp6lpracuje z innymi pracowniami diagnostycznymi, poradniami specjalistyczn'r.rrri omz
oddzialami (a w nne potrzeby sgpitalami) w celu szybkiego przywracania pacjenta do
zdrowia;
6) sumiennie i rzetelnie prowadzi dokumentacjq medyczn4w spos6b gwarantujqcy utrwalenie
informacji potrzebnych w szczeg6lno6ci: pacjentom, innym podmiotom medycznym i
Narodowemu Funduszowi Zdrowa;
7)troszczy siE o wlaSciwqrcalizacjg na terenie dziata zadah zsviryanych z zapewnieniem
sprawnej obslugi pacjent6w, interweniuje w razie zaobserwowania niedoci4gni E6 i zglasza je
odpowiedzialnym j ednostkom;
8) dba o prawidlowe funkcjonowanie i efektywne wykorzystanie powierzonego sprzQtu
medycznego i aparatury oraz ich pelnq sterylizacjjw celu zapobiegani a zaka1enrom;---------
9) czyni starania miryane z dalsrrym rozwojem dzialu i calej Sp6lki (wskazuje potrueby,
planuj e rczw 6j, wskazuj e sponsor6w); ------------
l0) przestrzega zapis6w w regulaminach, zaruqdzenrach oraz. obowiqguj4cych norm i
standard6w, migdzy innymi w celu eliminacji zakazefi szpitalnych, bqd1 minimalizacji ich
skutk6w.

7. Dzia,l Diagnostyki Laboratoryjnej realizuje zadaniaw zakresie diagnozowania pacjent6w,
aw szczeg6lnoSci:
1) wykonuje badania pacjent6w na podstawie skierowari z oddzial6w szpitalnych, poradni
specjalistycznych Sp6lki oraz innych podmiot6w leczniczych odpowiadaj4ce obecnej wiedzy
medycanej i mo2liwo$ciom technicznym, zgodnie zzasadami racjonalnego wykorzystywania
dostgpnych 6rodk6wi szybkiego dostgpu do tych badan i ich wynik6ww zakresie:--
a) analityki og6lnej,
b) serologii,
c) hematologii,
d) mikrobiologii i mykologii,
e) immunoenz;nnatyki
f) biochemii, ----------
g) koagulologii. ---- --------;----
2) informuje pacjent6w na temat zasadnoSci i przydafiroSci wykonywanych badan, szanuj4c
jego prawo do urplywaniana przebieg procesu diagnostycznego;-----
3) tworzy w czasie wykonywania badania atmosferE slu24c4 przyjazneriiqi"tli,ifi**io
pacjent6w;
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