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1.

Zaklad Opiekuriczo - Leczniczy Samodzielny Publi czny ZaI<Nad Opieki Zdrowotnej
,,Ledna ustrof" w Tucznie, zwany dalej r6wnieL ,,zakladem", jest podmiotem
leczniczym ni ebpd4cym przedsipbio r c4 dzialaj4cym w formie samodzielnego
publiczneg o zakLadu opieki zdrowotnej

2.

.

Opiekuriczo-Leczniczy Samodzielny publiczny Zal<ladOpieki Zdrowotnej
,,LeSna Ustro6" w Tucznie dzialaw oparciu o:
Zal<Nad

a) powszechnie obow iqzuj qce przepisy prawa,

b) wpis do rejestru podmiot6w wykonuiqcych dzialalnos(,lecznicza.

c) Statut,
d) po stanowienia nini

ej

szego Re gulamin u Or ganizacyj

ne

go,

e) zarzqdzenia wewnEtrzne Dyrek toru Zakladu.

3. Sie<IzibqZakladu jest miasto Tuczno.
4. obszarem dzialania zaldadu jest terytorium Rzeczpospolitej polskiej.
5' zakNad opiekuriczo -Leczniczy Samodzielny Publi cziy Zaklad opieki Zdrowotnej
,,Lesna ustrori" w Tucznie mo,eu2ywac nazw skr6conej zol sp
zoz ,,Lesna
fjstrof" w Tucznie.

6'
7.

Podmiotem tworzqcym Zaldad, jestWojew6dztwo
Zachodmopomorskie w imieniu
kt6re go' dziaNa z ar zqd woj ew6 dz tw a z acho dni
op omorskie go .
Nadz6r nad zoL sp zoz,,Lesna ustrori,, w Tucznie
sprawuje zarzqd,wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego.

8'

zaldadposiada osobowosi prawn% zostalwpisany
do Krajowego Rejestru s4dowego
przez Sqd Rejonowy w Koszalinie rxwydzialKrajowego
Rejestru S4dowego, KRS
nr 0000077337.

9.

zar<lad zostal wpisany pod numerem 000000
0r7g66do Rejestru podmiot6w
wyk,onui qc y ch dzi aLarno s l e czni czq pr ow adz

i

Zacl

rc dniop

omorski

one

g

o pt zez woj ewo d g

ego .

l1.Prz,y zakladzie dzialaRada Spoie cznazaldadu
opiekuf azo _Leczniczego
samodzielnego Publicznego zakladu opieki Zdrowotnej
Ustrori,,w
po

wolana pr zez

Z ar zqd

Woj ew6

dz tw

a Zacho

dni op

,,Lesna
omorski e go.

1-ucznie,

$2

1'

Regulamin Organizacyjny ZOL SP ZOZ,,LeSna Ustrof" w Tucznie
ustalany iest
przez Dyrektora.

2'

Rada Spoleczna,kt6rajest organem doradczym Dyrekto
ra, przed.stawia wnioski

3'
4'

i

opinie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego.
Za'sady i ttyb dzialania Rady Spolecznej okreSla
ustawa oraz Statut Zaldadu.
Regulamin otganizacyjny zakLaduokresla organizacjgi porz4dek
udzielania
Swiadczef zdrowotnych orazreguluje sposoby postqpowania
pracownik6w w ramac6
pe:lnienia obowiqzk6w nazajmowanych
stanowiskach, atakkereguluje inne sprawy,
w szczeg5lnosci okreslone w art.24 Ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 roku o
dzrialalnosci leczniczei (tekst jedno lity Dz. u.
201s. 160 z dnia2O1g.01.l9)

CEL I ZADANIA ZAKT,ADIJ

$3
celem dzri*ania zakladu jest prowadz enie
dziaNalnosci leczniczej polegaj4cej na udzielaniu
ni| swiadczenia szpitalne.

Swiadczeri zdrowotnych innych

$4
Rodzaj ami dzialalnoSc

i

leczniczej Zaldadu sq

1' stac.ionarne i calodobowe inne niz szpitalne swiadczenia
zdrowotne,
2. ambulatoryjne Swiadczenia zdrowotne.

ss

1.

Do trrodstawowych zadan Zaldadu naleZy:

1) udzielanie calodobowych, stacjonarnych
swiadczeri, takich jak:

a) opieka i pielqgnacja
b) leczenie,

c) rehabilitacja,

os6b nie wymagaj4cych hospitalizacji,

d) organizowanie

czasu wolnego,

e) pomoc przy rozwiqzywaniu problem6w bio- i psychospolecznych oraz duchowych,

f)

przygotowanie pacjent6w do samodzielnego funkcjonowania w Srodowisku domowyrn;

2) udz,ielanie Swiadczeri w zakresie:

a) rehabilitacji leczniczej,
b) diagnostyki medycznej,
c) wy<lawania orzeczen o stanie zdrowia,
d) oSwiaty zdrowotnej i promocji zdrowia;

2. ZaVJadmohe:

l)

zbywa6, dzieriawil, oddawa6 w najem, uZytkowanie,uayczenie aktywa trwale orcz
wyposaZenie,

2) swiadczy6 uslugi gastronomiczne lub cateringowe,
3) Swiadczyd uslugi hotelowe.
3

. Zaklad mohe prowadzi(, badania naukowe i prace badawczo-rozwoj owe zgodnie z
zakreserm prowadzon ej dziaNalno ltci.

4. ZaI<\ad moze prowadzii ksztalcenie os6b przygotowuj4cych sip i wykonujqcychzawod

medyczny.
5

. Zal<lad udziela Swiadczef zdrowotnych wynikaj 4cych z ustawy

z dnia 2 1 listopad a 1967

o powszechnym obowi4zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, (tekst

j

wykonawczych, anadto realizuje zadaniaw zakresie ochrony zdrowiaw sltuacjach

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKLADU

$6
W sklad Zakladuwchodz4

I)

DziaN medyczny, skladajqcy siE z:

- o ddziaht opi ekuriczo -Iecznicze go,

.

ednolity: Dz.rJ.212 z

2002 roku., poz. 2,05, z po2. zmianami) oraz wydawanych na tej podstawie przepis6w

kryzysovq'ch.

t

- oddzialu rehabilitacj

i

narzqdu ruchu,

- o ddzialu rehabilitacj i spolecznej,
- pracowni fizjoterupii,

- izby przyjpc,
- magzynu artykul6w medycznych.
2) Dzial fi nansowo -ksiE gowy.
3)

D

ziat admini stracyj no -techn iczny .

4)Dzial Zywieniowy.
5) Stanowisko ds. osobowych
6) Stanowisko analiz i statystyki.
7) Stanowisko ds. bhp i ppoz.
8) Stanowisko ds. obronnych.

9) Stanowisko ds. tumus6w.
1

0) Stanowisko ds. zamowienpublicznych

1

1) Sekretariat.

III. OGOLNE ZASADY ORGANIZACJI ZA}<LADU
ZASADY KIEROWANIA ZAKLADEM ORAZ JEGO KOMORKAMI
ORGANIZACYJNYMI, W TYM ZAKRES CZYNNOSCI PRACOWNIKOW ORAZ
WARUNKI WSPOLDZIALANIA MtEDZy KOMORKAMT ORGAN|ZACYJNYMI DLA
ZAPEWN I EN lA s P RAWNOSGI F u N KcJoNowAN tA ZAI<LADU poD wzc
LEDE M
LECZNICZYM, ADMINISTRACYJNYM I GOSPODARCZYM

$7

1'
2.
3

.

DzialalnoficiqZaldadukieruje Dyrektor Zaktadt,kt6ry reprezentuje
zewnqttz.
Dyrektor j e st przelohonym wszystkich pracownik6w.
Dyrektor ponosi odpowiedzialnosi za zarzqdzartie zaldadem.

Zal<Lad, na

4.

Dyrektor wykonuje swoje obowiQzki przy pomocy zastqpcy Dyrektora ds.
Le:cznictwa.

5. Podczas nieobecnoSci

Dyrektora, Zaklademkieruje jego zastEpca lub osoba przez

niego upowazniona,

$8
Dyrektor wykonuj qc swoj e funkcj e zapewnia w szczegolnoSci :
1. koordynacj g dzialania wszystkich kom6rek organizacyjnych w zakresie
zgodnoSci z zadaniami statutowymi Zakladu,
2. or ganizacjg kontroli wykonywan ia zadan przez poszczeg6lne kom6rki
or ganizacyjne Zaldadu,
3. wsp6ldzial anie z innymi podmiotami wykonuj 4c ymi dziaNalnost leczniczau
4 . realizacj p zadan zleconych przez podmiot tw orzqcy,
5 . udzielanie Swiadczefr zdrowotny ch wylqcznie przez
osoby o odpowiednich
uprawnieniach i kwalifikacj ach zawodowych okreslonych odrEbnymi
przepisami,
6 . bielqcy nadz6r nad wykonywaniem zadaf statutowyc
h zakladu.
2. Dyrektor wydaje wewnptrzne akty normatywne, kt6rych projekty
sporzqdzaiq
pracownicy wlaSciwych kom6rek or ganizacyjnych:
1

1.

2.

zarzqdzenia,

decyzje,

3. instrukcje,
4. procedury.

a

Dyrektor wy znacza swoich zastgpc6w.
Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych.
5. Dyrektor wydaje i zatwierdza regulaminaobowi4zuiece
w zakNadzie.
J.

4.

$e

1.

Do zadan Zastgpcy Dyrektora ds. Lecznic zych nalehy:

a) nad:zor i koordynowanie dzialalnoSci Zaldaduw sferze
udzielania Swiadczeri opieki

zdrowotnej,

b) kontrola tealizacji um6w o udzielanie swiadczeri
opieki zdrowotnej przezmedyczne
kom6rki otganizacyjne Zaldadu. w tym w szczeg6lnoSci zawartycyzpLatnikiem
publicznym powszechnego ubezpi eczeniazdrowotnego (NFZ),

c) udzial w przygotowywaniu kontrakt6w do NFZ na
Swiadczenia medyc zne wzakresie
opieki dlugoterminowej, rehabilitacj i leczniczej,

d) planowanie i optymalizacja zatrudnieni a orazudzialw procesie rekrutacji personelu
medycznego,
e) nadzSt merytoryczny nad przygotowaniem i przeprowadzaniempostEpowania o
udzielenie zam6wienia publicznego w powierzonym zakresie,

f) dbanie o dostppnoS6, ci4gloS6 i rzetelnoSi udzielania Swiadczefr zdrowotnych, w tym
uslug medycznych, badari profi laktyc zny ch i p orad lekarskich,
g) wsp6lpraca z samorzqdemlekarskim i pielggniarskim,
h) wykonywanie innych zadah zleconych przez Dyrektora,

2. Do

zadan Gl6wnego Ksipgowego nale2y:

a) zarzqdzanie finansami

Zakladuw spos6b optymalizui4cy plynnos6 finansowq
rentownoS6 oraz wartofi6 aktyw6w,

b) opracowywanie rocznego planu finansowego, w tym planu
inwestycyj nego, oraz
bielqcy nadzor nad ich realizacjqi przesttzeganiem,
c) opracowy'rvanie r o cznego sprawozdan ia z pranufi
nansowe go, w tym pl anu
inwestycyjnego,

d) nadzor merytoryczny i finansowy nad przygotowaniem
i przeprowad zaniem
postqpowania o udzielenie zam6wienia public znego
przez ZakNad,w powierzonym
zakresie,

e) odpo'wiedzialnosi zaprawidlowe (rzetelne,
bezblqdne

i sprawdzalne) prowadzenie na
rachunkowych orazzawykonywanie obowi4zk6w
okreslonych ustawqo
rachunkowoSci i ustaw4 o finansach publicznych,
bieaeyco ksi4g

f) odpowiedzial'osd za prawidLowe prowadzenie dokumentacj
i i ewidencj i,
g) odpowiedzialnos6 zaprawidLowe i terminowe
sporzqd zaniebilansu, rachunku zysk6w i
strat rsraz innych sprawozdari i informacji
finansowych, deklaracji podatkowych i
rozlictzen z ZIJS,

h) odpowiedzialnosi zaprawidlowe ustalenie
stanu i wyniku finansoweg o zakNadu,

i) odpowiedzialnos(,

za terminowe regulowanie zobowiqzari podatkowych,
celnych,

ubezpieczeniowych i innych publicznoprawnych,

j)

stosownie do art' 54 ust' I ustawy z dma27
sierpnia2009 r.o finansach publicznych
(tekst jednolity:Dz.IJ.22013 r. poz. gg5
z poLn.zm.) odpowiadaza:

-

pr ow adzenie

rachunkowoSci ZalJadu,

- wykonywanie dyspozycj

i Srodkami pienipZnymi,

- dokonywanie wstppnej kontroli:
- zgodrroSci operacji gospodarczych

i finansowych zplanemfinansowym,

i rzetelnoSci dokument6w dotyczqcych operacji gospodarczych

- kompletnoSci

i finarLsowych,
k) wykorLywanie innych zadaf zleconych przez Dyrektora.

3.

Do obowi4zk6w oraz uprawnieri os6b pelni4cych stanowiska kierownicze w Zaldadzie
nale?y:
1) planowanie,

organizowanie oraznadzorowanie funkcjonalnej dziaLalnoSci kom6rki,

kt6rqL_kierujq.

2) w szczeg6lnoSci zas nale|y

:

a) kierowanie pracqpodleglych kom6rek, w tym:
- rozdzral zadan

i Srodk6w do ich wykonania, zuwzglqdnieniem ich rangi, priorytetu,
l<walifikacji fachowychi obciqlenia pracqbie?qcqbezpoSrednich wykonawc6w,

- proponowanie wewnqtrznej organizacjikom6rki oraz rozdzialu stalych zadah

poszczegolnym pracownikom,

b) nadz6t nad efektywnoSci4 i skutecznoS ciq. dziaLania podleglych kom6rek, w tym nadz6r
sluZboviiy nad wykonl'wanymi przezpodleglych pracownik6w zad,aniami
oruzudzielanie
im w miarq potrzeb wyjasnieri, wskaz6wek i instrukta2u zawodowego,

ptzy rcalizacji zadandyscypliny ekonomicznej i finans owej, nadzor nad
warunkami pracy pracownik6w, z, uwzglEdnieniem przepis6w bhp i ppoL.,
c) przestrze ganie

d) wprowadzanie nowo przyjptychpracownik6w w zakres realizowany
ch zadan i nadz6r
nad przebiegiem ich adaptacji w zespole,
e) inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podleglych pracownik6w,

f) analiz:owanie i doskonalenie struktury zatrrudnienia w podleglych kom6rkach
organizacy jnych,

g) przesirzeganre oraz nadzorowanie przestrzeganiaprzezpodleglych pracownik6w
przepis6w prawa, wewnqtrznych akt6w normatywnych i obowi qzujqcychnorm etycznyc,h,
h) ocenianie pracownik6w.

) do uprawnieri kierownik6w/ordynator6w kom6rek or ganizacyjnych nalezy:

3

1.

2.
3.

opiniowanie kandydat6w do pracy w podleglych kom6rk ach organizacyjnych,
wydawanie podleglym pracownikom poleceri sluZbowych w zakresie zadah
przrypisanych kom6rce or ganizacyinej, vtyznaczanie podleglym pracownikom
stalycl
obrrwiqzk6w r doruhnych zadah oraz ocena ich rearizacji,
wnioskowanie w sprawie nagradzania hrb kanniapodleglych pracownik6w,
autonomiczne decydowanie o:

'

sposobie wykonywaniazadanprzydzielonych podleglym kom6rk

'
.
'

om organizacyjnym
zuwzglgdnieniem prawidlowej wsp6lpracy zinnymi kom6rkami
organizacyjnymi,
organizacji pracy i jej podziare w podleglych kom6rk ach organizacyjnych,
podpisywaniu korespondencji zgodni e zprzyznanvmi uprawnieniami,
w:znaczaniu swojego zastEpcy oraz okresowego lub stalego delegowania czgsci
posiadanych uprawnie h poszczeg6lnym pracownikom.

4) kiero'wnicy/ordy'atorzy kom6 r ek or ganizacyj nych
odpowiadai 4
1

.

za

:

vetelnqi terminow qr ealizacj ppowierzonych obowi4z kow, rcalizaci
e zadan i

wykorzystanie posiadanych uprawnief,
przr>strzeganie dyscypliny organizacyjnej
i finansowej przy podejmowaniu decyzji,
tealizacip, efektywnoSi i skuteczno{c dzialania, w
tym s zczegolnie zarealizacjp,
odpowiednio do rodzaju kom6rki organizacyjnej, kontrakt6w
i um6w stanowiqcych
2r o dlo frnans owan ia dzialalno Sci Zakladu,
4. znajomosd i stosowanie w praktyce obowi4zui4cych
akt6w prawnych oruzbie2qce
zaznaj amiani e p o dl e glych prac o wn ikow z p
owy Lszymi przep i s ami,
5. efektywne wykorzystywanie czasu pracy
podleglych pracownik 6w orazterminowe,
zgodnie z Kodeksem pracy udzielanie urlop6w
wypoczynkowych,
6. racj onalne wykorzystan ie pr zy dzielonych
zas ob6w,
terminowosd i rzetelnos6 prowadzonej dokumentacji,
dokument6w sprawoz d,awczych
oruz analitycznych,

2'
3'

8.

przestr zeganie dochowania taj emnicy
sluzbowej

9.

dbar:Lie o

i zawodowej,
dobro oraz wlasciwy wizerun ek Zakladu.

10

$10

1. Obowiqzki, uprawnienia i odpowiedzialno5i pracownik6w.
2. Do obowi4zk6w pracownik6w naIe?y w szczegolnoSci:
1) konapletne, rzetelne i terminowe wywi4zywanie siE z przyjptych obowiqzk6w,
spos6lr zgodny z obowiqzuj4cymi przepisami interesem Zakladu,

w

2) znaiomoSd i przestrzeganie obowi4zujqcych przepis6w prawa, zarzqdzeh, procedur,
instrukcji i regulamin6w dotycz4cych w szczeg6lnoSci powierzonego zakresu pracy oraz',
zasad organizacji pracy w ZakNadzie,
3) utrzymywanie kwalifrkacji zawodowych na poziomie niezbqdnym dla wykonywania
zadan na danym stanowisku, przestrzeganie przepis6w dyscypliny pracy, bhp i ppoZ.,

4) zgodne zprzepisamiiprzeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majqtku
ZaklacIu, zabezpieczenie dostppnymi Srodkamiprzed zniszczeniem,fuadzieaqlub
nieuzasadnionym obnizeniem wartoSci,
5) przestrzeganie tajemnicy sluZbowej i zawodowej,
6) uprawnienia pracownik6w wyko naw czy ch

.
.
.
.
.

ob ej muj q

w

szcze 96 lno Sci

:

ottzymanie i sukcesywnqaktualizacjq formalnie okreSlonych zakres6w obowi4zk6w,
uprawnieri i odpowiedzialnorici,
dostQp do Srodk6w niezbgdnychdo realizacji wykonywanych zadah, wlaSciwych i
be:zpiecznych dla danego stanowiska warunk6w pracy,
wyboru sposobu, miejsca i czasu realizacji zadaf o ile nie se one ograniczone lub
okreSlone decyzjqprzeNohonego, organizacjqpracy, procedurami lub przepisami,
zwracanie siE o pomoc do bezpoSredniego przelohonego w przypadku niemoznoSci
samodzielnego wywi4zania sig z zadan,
zwtacanie siE do przelolonego wylszego szczebla w sprawach spornych lub nie
rozstrzy gnigtych pt zez bezpo6redniego przelozonego.

3. Pracownik ponosi

w

szczeg6lnoSci odpowiedzialno56 za:

1)jakoS6, terminowoS6 i iloS6 wykonanych zadan stosownie do posiadanych uprawnieri,
Srodk6w i warunk6w ichrealizacjr,

2)stan i spos6b wykorzystanie powierzonego maj4tku stosownie do postawionych do jego
dyspozycj i Srodk6w materialnych, fi nanso!\ych i or ganizacvj nych,
3)przestrzeganie obowiqzujqcychprzepis6w prawa, norm etycznych oruz zasad i procedur
obowiqzuj 4cych w ZakNadzie.

t1

slr
1

1

.

Celem wsp6ldzialania kom6r ek or ganizacyjnych Zakladu j est:

) usprawniani e pro

c e s6

w informacyj

no - dec y zyjny

ch,

2) prawidlowa realizacja zadan statutowyclt Zakladu,
3

)

i

nte gracj

a dzialah ko m6rek or ganizacy jnych.

2.Do podstawowych element6w wsp6ldziaNaniazaliczasiq, w szczegolnoSci odbywanie
okresornych spotkari:
1) kadry zarzqdzajqcej Zal<ladu,

2) Dyrektorabqd? Zastgpcy Dyrektora ds. Lecznictwa z Ordynatorami i kierownikami
kom6rek or ganizacy jny ch dzialalno S c i p o d stawo wej .
3. Spotkania, o kt6rych mowa w ustepie poprzedzajecym niniejszego paragrafu, maj4na celu:
1)

wzajemn4wymianq informacji w celu dalszego doskonalenia wsp6lne go dzialania,

2) przekazywanie informacji o kierunkach podejmowanych dziaran,
3)om6wienie realizacji zadan oruzwymianq pogl4d6w dotyczqcych problem6w w
realizacji zadan,
4)oceng sytuacji finansowej.

4. Otdynal.orzy, kierownicy kom6rek organizacyjnych orazPielqgniarki Oddzialowe
zobow',iqzani s4 do zapoznanrapodleglego personelu z informacji uzyskanych na
spotkarriach.

lV. organizacja i zadania komorek organizacyjnych zakladu
$12

1.
1

'

StrrLrktura

i zadaniakom6rek organizacyjnychZakladu

) kom6rki dzialu, medycznego

przedstawiaj4 siE nastEpujqco:

:

odclzial opiekuriczo-leczniczy - zadaniemoddziatru jestrcalizacjacalodobowej opieki
leczenia os6b, kt6re przebyly ostra fazp leczenia szpitalnego, majqukoriczony proces

i
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diagnostyczny i nie wymagaj4juZ hospitalizacji,jednak ze wzglpduna stan zdrowia i
niepelno sprawno s i or az br ak mozliwo 6ci samo dzielne go funkcj onowania w
srodowisku domowym wymagaj4 stalego nadzoru lekarskiego i usprawniania,
o ddziaL rehab i I itacj i naruqdu ruchu - zadaniem o ddzi atru j e st wyl e czen ie, b qdL
znrniejszenie dysfunkcji ukladu nerwowego oraznarzqdu ruchu w wyniku uraz6w hrb
schorzet'r o charakter ze przewleklym,
izlbaprzyjqd- podstawowym zadamem jest przyjEcie pacjenta do ZakLadtt na podstavrie
skierowania i obowiQzuj 4cej dokumentacj i, dokonanie sprawdzenia kompletu
dcrkument6w wymaganychprzezzal<Lad, wstqpna ocena stanu pacjenta i
zakwalifrkowanie do naleznej formy opieki, poinformowanie pacjenta lub jego
todziny czy opiekuna o mo2liwoSci odwie dzin oraz informowania sie na temat stanu
jego zdrowia,
oddzial rehabilitacji spolecznej - zadamiemjest przywracanie mozliwoSci normalnep;o
spo s obu 2y cia w naturalnym Sro dowisku o sobom niepelno sprawnym,
a
a

pracownia frzjoterapii - wykonuje zabiegi rehabilitacyjne dla pacjent6w,
magazyn artykul6w medycznych - pelni funkcje magazynulek6w dla oddzialow.

Kom6rkami podstawo w ej dzialalnosci medycznej kieruj e ordynator, kt6remu
podlegaj4lekarze oddziaNu, pielpgniarka oddzialowa, pielqgniarki odcinkowe.
J. Do obowi4zk6w ordyn ator a nale|y :
2.

o

odpowiadanie za sprawne funkcjonowanie oddziaru pod wzglgdem
administracyj nym, gospodarcz ym oruz wlasciw4 r ealizacje swiadczeri
medycznych,

o
o

prawidlowym tokiem ptacy,nadzorowanie pod wzglqdem
fachowym i ety cznym podleglego personelu,
odpowiedzialnosd zaleczeniechorych oraz prawowyboru sposobu ich
leczenia zgodnie z wiedza medy cznq,.
cZUW&nie nad

4. Do obowiqzk6w lekarzanalely:

.
.
.
o
o
5

badanie przedmiotowe i podmiotowe chorego zgodnie z posiadanqwiedzqu

ustalenie rozpoznania lekarskiego,
planowanie i rcalizowanie leczenia,

poslugiwanie siq sprzqtem i aparaturqrnedyczn4
prowadzenie dokumentacji lekarskiej.

. Zakr es czynno Sci pielp

.
.
.
'
o
.

gniarki o ddzialowej

:

kierowanie prac4personelu Sredniego inilszego,
ustalanre irczliczanie dobowego czasu pracy podleglego personelu,
nadzorowanie przestrzegania rcLimusanitarnego,
zapewnienie sprawnego wykonania zadanpodleglego personelu,
prowadzenie polityki personalnej na poclleglych stanowiskach pracy,
dbaLnie o efektywne wykorzystanie posiadanych zasob6w.
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6. Zakres czynno Sci

pielggniarki odcinkowej

:

wykonywanie zlecen Iekarzy i pielggniarki oddziatrowej,
wykonywanie pro ces6w pielg gnacyj nych pacj ent6w,
wykonywanie innych czynnoSci zwiqzany ch z opiek4 nad chorym,
prowadzenie dokumentacji pielggniarskiej zgodnie z obowiqntj4cymi standardami.

a
a
a
a

.

Pruebreg procesu udzielania Swiadczeri Zaklad dokumentuj e prowadzqc dokumentacjr;
medyczn4 wedlug obowiqzuj 4cych przepi s 6w; dokumentacj a dzieli siE na :
7

o

dokumentacj4 indywidualn% wewnQtzna

i

zewngtrznq- odnosz4c4 sig do

pacjenta,

o

dokumentacjE zbiorczq- odnosz4c4 sig do og6lu pacjent6w i grup pacjent6w.

8. Zaklad zapewnia ochronE danych zawartychw dokumentacji medycznej. Zal<Nad
udostEpnia dokumentacj g medyczn4:

o

pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemtbqd? osobie przez niego
upowaZnionej,

o

innym

o
o
o
o
o
o

opieki zdrowotnej i osobom wykonuj4cymzawodmedyczn:r,
iezelijest ona niezbEdna do zapewnienia ci4gloSci Swiadczef zdrowotnych,
organom pafstwowym do spraw zdrowia i organom samorz4du lekarskiego vr
celu ich kontroli i nadzoru,
Ministerstwu Zdtowia, sqdom, prokuraturom, s4dom iruecznikom
odpowiedzialnoSci zawodowej,
uprawnionym na mocy innych ustaw,
organom rentowym, zaldadom ubezpieczeniowym oraz zespolom orzekajqcyn
do spraw niepelnosprawnoSci,
rejestrom uslug medycznych,
szkolom v,ryAszym i jednostkombadawczo- rozwojowym w celach naukowych
zal<Nadom

bez mo'ZliwoSci identyfikacj i osoby.
9. zadama

i zakres czyrurosci kom6rek obslugi dzialalnosci podstawowej:

1) Do :zadanDzialu Zywieniowego nale?y:

o
o
o

produkcja posiik6w narzecz pacjent6w ZaJ<Nadu,
dystrybucja i transport posilk6w do oddzial6w ZaI<ladu,
utrzymanie czystoSci i dezynfekcja powierzchni w kuchni i kuchenkach.

2) Do zadanDzialu administracyjno -technicznego nale|y:
zaopatrywanie Zakladuw materiatry, sprzpt i aparaturE medyczn4 Srodki
chemiczne i dezynfekcyjne, odziez ochronnq ircbocz4materialy biurowe, ittrr.,
z ap ewni eni e prawi dlo wej eksp I o atacji or az pr zepr ow adzartie pr ze glqdow,
konserwacj i oraz remont6w biezqcych obiekt6w, pomieszczen, urzqdzen r
infrastruktury techniczn ej Zakladu,
114

a
o
o
o
o
o
o
a
|0.

utrzymanie w stalej zdolnoSci uzytkowej obiekt6w, pomieszczefi,
infrastruktury te clrni c znej i oto c z en ia Zaldadu w stani e zap ewni aj 4cym
wlaS c iwe wykonywan ie dz,ialalnoS ci statuto w ej or az b ezpieczenstwo ludz i i
mienia,
doz6r techniczny, eksploatacja instalacji i sieci cieplowniczej i wodnoSciekowej,
gospodarka odpad ami niebezpiecznymi,
prowadzenie gospodarki magazynowej,
or ganrzacj a i nadz6r nad zab ezpieczeniem i ochronq m ienia ZaLJadu,
przeprowadzanie okresowych przegl4d6w technicznych obiekt6w i instalacji
otaz pr ow adzenie ksiqZek obiektu,
serwis vrzqdzefmedycznych i technicznych,
zaopattywanie Zakladu w materialy techniczne i budowlane otaz artykuly
gospodarcze.

zadania i zakresy czynno sci innych kom6rek or ganrzacyjny ch zahJadu:

Dzial fi nansowo- ksiggowy

:

r) zadania gl6wnego ksiEgowego dot. oplat

o

i

rozliczenpacjent6w:

o

obsluga rodzin lub os6b zainteresowanych platnoSciami pacjent6w i udzielanie
info rmacj i zw iqzany ch z p I atno s c i ami, tj . po dani e numeru rachunku
bankowego ZakNadu, wysoko6ci oruz terminu platnoSci,
rozliczanie pobyt6w pacjent6w.

2)

Zadaniaksiqgowego dot. oplat

i

rozhczenpacjent6w:

"

ksiQgowanie wplat pacjent6w na konto przychod6w ztytvNuwyzywienia

n

i zakwaterowania z w szczeg6lnieniem nazwiska pacj enta,
obslugarcdzinlub os6b zainteresowanych platnosciami pacjent6w
i udzielanie informacji zwiqzanych z pNatnoSciami tj. nr konta, wysoko56 oraz
termin platnoSci pod nieobecnoSi gl6wnego ksiqgowego.

3) Zadaniakasjera, referenta ds. ksiEgowoSci dot. opNatirczliczenpacjent6w:

'

informowanie rodzin o stanie rozliczeniapobytu pacjent6w i wysokoSci
platnoSci,

c
'
.

ptzfimowanie depozyt6w od pacjent6w i innych wplat za poSrednictwem
Poczty Polskiej oraz wydawanie dokument6w "KP" odnosnie tych depozyt6w
wyplata depozyt6w pacjent6w wedlug ich dyspozycji.
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Stanowisko do spraw analizi statystyki medycznej:

'

udzial w przygotowywaniu kontrakt6w do NFZ na Swiadczenia medyc zne w zakresie
opieki dlugoterminowej, rehabilitacj i leczniczej,

'

oprracowywanie material6w do NFZ, przygotowywanie ofeft wraz

a

prowadzenie sprawozdawczosci i statystyki medycznej w zal<Ladzie,
przrygotowywanie sprawozdari w zakresie dzialalnoficiposzczegolnych oddzial6w
(oblo2enie, Sredni pobyt chorego, iloS6 leczonych, itp.),
mcrnitorowanie zmian w zakresie procedur, kodowaniu i rozliczaniu zgodnie z
wytycznymi NFZ iMZ.

a

statystyk4

z ana\zqi

Stanowisko ds. zam6wieri publicznych:
pro'wadz eni e c alok sztaltu spraw zwiqzany ch

z udziel aniem zambwi eri pub I i c znych, n a
dostawy, uslugi i roboty budowlane ora:z zaopatrzeniem,
przygotov'rywanie, uruchamianie i przeprowadzanie postppowania
o udzielanie
zam6wieri publicznych wedlug odpowiednich procedur,
prowadzenie dokumentacji w zakresie okreslonym przepisami
ustawy
zantow ien publ i cznych,
prowadzenie sprawozdawczoSci w swoim zakresie.

-

prawo

Stanowisko pracy do spraw obronnych i rezerw (do spraw
obronnych, obrony cywilnej
zaruqdzania kryzysowego). Do jego zadahnare2y prowadzenie
spiaw do tyciqcych:
1)

i

w zakresie spraw obronnych:

.

planowaniaobronnego,

'

przygotowania Zal<ladu opiekuricz o-Leczniczego
SPZoZ,,LeSna l]strori,, w Tucznie
do r e alizacj i zada| na p otr zeby o bronne paf stwi,

.
.
c
.
'

orgarnizacji

i funkcjonowania staiego dyLuru,

realizacji Swiadczeri narzeczobronv.
przygotowania rezerw osobowych napotrzeby
obronnosci (reklamow aniel,
planowania iorganizowania szkolenia obroorrego,
nadzoru nadprzechowywaniem iutrzymaniem
w jednostce panstwowych rezerw
ochrony zdrowia;

2) w zakresie obrony cywilnej:
Zald adu na wypadek klgsk Zywiolowych,

znego,
obrony cywilnej.

t6

3) w zakresie zarzqdzania kryzysowego:

.
.
.

opracowanie i aktualizacia planu dzialaniana wypadekzdarueh masowych,
szkolenie os6b wchodz4cych w sklad zespolu antykryzysowego,
szkolenie pracownikow zal<ladu w zaklesie zarzqdzania kryzysowego.

Stanowisko do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy i spraw przeciwpoaarowych:

o
.
.
.
.
.
.
.
o
.
.

"

przeprowadzanie kontroli warunk6w pracy orazprzestrzeganiaprzepis6w i zasad,
be'.zpieczehstwa i higieny pracy,
bie:?qce informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagroleniach zawodowych, wra;z
z wnioskami zmierzajqcymi do usuwania tychzagrolen,
sporzqdzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej razw roku, okresowych anaiiz
stanu bezpieczeflstwa i higieny pracy zawierajqcvch propozycje przedsigwzigi
technicznyoh i organizacyjnychmaj4cych na celu zapobieganie zagroaeniom Zyciai
zdrowia pracownik ow ot az poprawQ warunk6w pr acy,
l;'dzial w opracowaniu plan6w modemizacji i rozwoj u Zal<ladu oraz przedstawienie
propo zycj i doly czqcy ch uwzglqdnienia w tych p lanach r ozwiqzah technicznoorganizacyjnych zapewniajqcych poprawQ stanu bezpieczeristwa i higieny praay,
udzial w ooenie zalo2ef i dokumentacji dotyczqcych modernizacji Zakladtt albo jego
czq{ci, a takhe nowych inwestycj i, oruz zglaszanie wniosk6w dotycz4cych
uwzglpdnienia wymagahbezpieczeflstwa i higieny pracy w tych zaloheniach i
dokumentacji,
udzialw przeka:zywaniu do uzytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych
obiekt6w brudowlanych albo ich czgsci, w kt6rych przewiduje sip pomieszczeniapraoy
ovazurz:4dzeri maj4cych wplyw na warunki pracy ibezpieczeristwo pracownik6w,
tdzial w opracowywaniu zarzqdzenweumptrznych, regulamin6w i instrukcji
og6lnych, dotyczqcychbezpieczefstwa i higieny pracy orazw ustalaniu zadaf os6b
kie:ruj4cych pracownikami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
udlzial w ustalaniu okolicznoSciiprzyczyn wypadk6w przy pracy orazw
op.racowywaniu wnio sk6 w wynikaj 4cych z badania ptzy czy n i okoliczno Sci tych
wypadk6w oraz zachorowaf na choroby zawodowe, atakle kontrola realizacjitych
wnLiosk6w,
prowadzenie rejestr6w, kompletowanie i przechowywanie dokument6w dolyc'zqcych
wypadk6w przy pracy, stwierdzonych chor6b zawodowych i podejrzef o takie
choroby, atakhe przechowywanie wynik6w badart i pomiar6w czynnik6w
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy,
doradztwo w zakresie organizacjr i metod pracy na stanowiskach pracy, na kt6rych
wy stqpuj 4 czynniki ni eb e zp i e c zr rc, szko dliwe dl a zdr ow ia lub war unk i uciqzliw e or w,,
dolboru naj wlaSciwszych Srodk6w och_rony zbiorowej i indywidualnej,
wsp6lPraca.z wlaSciwymi komirrkami organi'zacyjnyrni lub osobami,w szczeg6lnoSci
w zakresie organizowaniai zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolefr w
dziedziniebezpieczenstwa i higieny praoy oraz zapewnienia wlaSciwej adaptacji
zarvodowej nowo zatrudnionych pracownik6w,
wsp6ld zialanie z lekarzem sprauuj 4cym profilakt y cznqopiekg zdrowotn4 nad
praLcownikami, a w szcz,eg6lnofici przy organizowaniu okresowych badaf lekarskich
pracownik6w,

L7

dbanie o zabezpieczenie'pracownik6w w odzieL ochronnq sprzgt ochrony osobistej, a
takZe opiniowanie zapotrzebowan oraz kontrola stanu zaopatrzeniaw te artykuly,
prowadzenie ewidencjiwylwarzanych i utylizowanych czynnik6w niebezpiecznych,
uc;ze stniczenie w prac ach, powolanej pr zez Dyrektora Zakladu, komi sj i
be:zpieczeftstwa i higieny pracy orazw innych zaldadowych komisjach zajmujqcych
sig problematykqbezpieczeristwa i higieny pracy, w tym zajmujqcych siE
zapobieganiem chorobom zawodolvym i wypadkom przy pracy.

a
a

V. Przebieg procesu udzielania Swiadczefi zdrowotnych
zapewnienie wNa6ciwej dostgpno6ci i jako6ci Swiadczen

i

Prryjpcie na oddzial rehabilitacji narzqdu ruchu
$13

1

.

PrzyjEcie na oddziaN rehabilitacj i lecznrczej odbywa siq w ramach Swiadczefr
gwarantowanych zzal<resrrehabilitacjileczniczej i realizowane jest w warunkach
stacj onarnych, na po dstawie skierowani a o d Iekar za specj ali sty.

Do skierowania powinna byi dol4czonaaktualna dokumentacja medyczna lub kopia
potwierdzajqcarczpoznanie orazzalwradczenie o chorobach wsp6listniej4cych.
Skierowanie powinno wplyn46 w terminie okreSlonym w Zarzqdzeniu Nr 52l2008lDSOZ
Prezesa NFZ z dnia29lipca 2008 r. Rozdzial5 $ 10 pkt.4. Swiadczeniobiorca, kt6ry
zostal zakwalifikowany do przyjEciazostaje wpisany na listE os6b oczekuj4cych i
powiadomiony o kolejno5ci orz o przewidywanym terminie przyjpcia do Zakladu. Je2eli
Swiadczeniobiorca odm6wi stawienia sip w zaplanowanym terminie zostaje skreSlony z
listy oczekuj4cych.

2.

Mozliwe jest przyjpcie pacjenta na oddzial rehabilitacii na podstawie umowy
komerc yj n ei z p etnqo dplatno S c iq za p obyt w Z akladzie. C ennik oplat za p o byt
kornercyj ny j est ustalany ptzez Dyrektora odrgbnym Zaruqdzeniem.

Prryj gcie na oddzial opiekur[czo-leczniczy
$14

1.

Prz;yjqcie pacjenta do zakNadu opiekuriczo -leczniczego odbywa sip na podstawie

skierowania wydanego przezlekarzaubezpieczenia zdrowotnego, kt6ry w karcie
oceny pacjenta w skali Barthel uzyskal40 punkt6w lub mniej (zwyLqczeniem
pacjent6r.v chorych na chorobq nowotwolowqotazpacjent6w uzaleLnionych) oraz
kornple tu dokument6w wymagan

y

ch przez Z,aklad,

1_8

2.

MoZliwe jest przyjEcie pacjenta na oddzial opiekufczo -leczniczy na podstawie umorvy
komercyj nej z peln4 odplatnosci4 za pobfi w zakladzie. cennik oplat zapobyt
komerc yj ny ustalany j e st pr zez Dyrektor a Zal<Nadu o dr gbnym Zaruqdzeniem.

3.

MiesiEczna opNatazapobytw Zaldadzie obejmuj4ca koszty wyZywienia i
zalkwaterowania, o kt6rym mowa w art. l8 ust. 1 Ustawy z dnia27 sierpnia2}}4 r. a,
Swiadczeniach opieki zdrowotnej frnansowanychze Srodk6w publicznych (Dz.U.
2017.1938,tekst jednolity z dnia2017.r0.r9), zwanadalej ,,oplat4", jest ustalana przez
Dyrektora Zakl.adu w oparciu o dokumenty stwierdzaj4ce wysokoSi dochodu pacjenl.a.
Otrtlata odpowiada 250% najnihszej emerl'tury,

ztym, ze oplatanie moze byc v,ryasztt
miesiqcznego dochodu pacjenta w rozumieniu

niz kwota odpowiadaj 4ca'70%o
przepis6w ustawy o pomocy spolecznej
4.

Skierowanie nie jest wymagane w przypadku gdy sqd opiekuriczy wyda orzeczenie c
unrieszczeniu Swiadczeniobiorcy w zaldadzie opiekuriczym. W takiej sytuacji
otzeczenie s4du opiekuf czego stanowi podstawg do umieszczeniaswiadczeniobiorcy
w ZakLadzie.

5.

Swiadczeniobiorca, kt6ry zostal zakwalifikowany do przyjpci azostajewpisany na
listp os6b oczekuj4cych i powiadomiony o kolejnoSci orazo przewidywanym terminie
przyjqcra do 'ZakNadu.

Na Z4clanie takiej osoby udostgpnia sig jej informacjE o miejscu na liScie os6b
oczekujqcych. O przyjgciu do Zakladudecyduje lekarzpo zapoznaniu siE ze stanem
zdrowia i uzyskaniu zgody osoby przyjmowanej lub jej opiekuna prawnego lub
faktycznego.

6. Zal<Lad

zapewniaprzyjptemu pacjentowi udzielanie calodobowych, stacjonarnych
Swiadczeri, takich j ak:

.
.
.
.
c

opiekg i pielggnacjp os6b nie wymagajqcych hospitalizacji,
ieczenie,
rehabilitacjQ,
organizowanie czasuwolnego,
przlgotowanie pacjenta do samodzielnego funkcjonowania w Srodowisku domowym,

7. Opieka i pielEgnacja os6b nie wymagajqcych hospitalizacji polega na calodobowej
opiece chorych, ktorzy przebyli ostr4 fazE Ieczeniaszpitalnego
,majqzakohczony proces
diagnozowania, po leczeniu chirurgicznym lub intensywnym leczeniu zachowawczymi
nie wymagajqjuz dalszej hospitalizacji. Jednak zewzglpduna stan zdrowiai stopieri
niepelnLosprawnoSci arazbrak mo2liwoSci funkcjonowania w Srodowisku domowym
wymagajq stalego nadzoru lekarskiego, pielqgniarskiego i usprawniania (pacjenci

sklasyfikowani poniZej 40 pkt. w zmodyfikowanej skali Barthel).
8'Leczenie w Zakladzre to szereg procedur prowaciz4cyoh do zmniejszenia skutk6w
niepelnosprawnoSci i przygotowania do 2,yciaw spoleczeristwie, na kt6re skladaj4 sig:
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
o
.

opieka lekarska,
opiekapielqgniarska,
usprawnianie ruchowe i dzialania fizjoterapeutyczne,
leczenie farmakologiczne,
opiekapsychologiczna,
opieka logopedyczna,
zapewnienie niezbEdnych konsultacji specjalistycznych,
zapewnienie niezbqdnych badari diagnostycznych,
ustalenie i stosowanie diety,
stymulacja metodami terapeutycznymi i psychoterapettycznymi do aktywnoSci
Zyr;iowej,
ptzlsotowanie rekonwalescenta i jego rodziny do samoopieki w warunkach
domowych,
zapobieganie powiklaniom wynikaj4cym z procesu chorobowego i dlugotrwalego
uniieruchomienia.

9.

Rehabilitacja jest to kompleksowe postEpowanie w odniesieniu do os6b
niepelnosprawnych frzycznie i psychicznie (na skutek wad wrodzonych, schorzef,
urazSw), kt6re ma na celu przywr6cenie tym osobom pelnej lub moZliwej do
osi4gnigcia sprawnorici fizycznej i psychicznej, zdolno$ci do pracy i orazzdolnoSci do
brania czynnego udzialuw Zyciu spolecznym.
10. Organizowanie czasuwolnego i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w
Srodowisku domowym - podstawow4metod4do osi4gniqciawlw celu jest ergoterapia,
kt6rej gl6wnym zadaniem jest wyzwolenie wpacjencie aktywnej postawy wobec
potrzeb wlasnych i potrzeb otoczenia poptzez organizowanie jego wlasnego
tworczego wysilku. Zaigcraprzeprowadza sip wykonujqc czynnoSci zwiqzane z
Zyciem codziennym np. dwiczenie prawidlowego trzymariakubka, poslugiwania siE
sztuccami. Wskazuje sip ehoremuiuczy go sposob6w kompensacji ubytk6w funkcji
zyciowych. Wykorzystuje siE do tego celu r6wnie2 elementy terapii zajqciowej
zatv i er aj qcej

.
.
.
1

trzy podstawowe formy

:

zabawowq)

szkoleniow4(6wiczenie),
praktyczn4(r6hneformy,,pracy").
1.

'
e
'

Wypisanie z Zal<ladu nastgpuje:
gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszej opieki ileczeniaw Zakladzie oraz gdy
zdolnosi do samoobslugi wynosi wigcej niz 40 pkt. w skali Barthel,
n? zqdanie osoby przebywajqcej w ZalJadzie lub jej przedstarviciela ustawowego,
gdy osoba ptzebywajqcaw zal<ladziew spos6b razqcy naruszaporz4dek izakloca
przebie g udzielania Swiadczeri zdrowotnych, re gulamin
por:z4dkowy, a nie zachodzi obawa, ze odrnowa lub zaprzestanie udzielania Swiadczeri
moze spowodowa6 bezpoSrednie niebezpieczefstwo dlajej Lycialab zdrowia, albo
Zycia lub zdrowia innych os6b (art. 29 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o
dzialalno Sc i leczniczej),
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sprawy sporne zwiqzane z wypisani em z ZakLadu osoby niepelnoletniej rozstrzyga sild
opiekuriczy,
osoba wypisana ze szpitala na wlasne 2qdanie, sklada pisemne oSwiadczenie

woli

wypisania zZakJadt.

VI.

WysokoS6 opNat pobieranych przezZakNad

$ls
1.

W'ysokoS6 oplatzawykonywanie Swiadczef zdrowotnych, innych niZ finansowane ze
Srodk6w publicznych, ustalona jest w cenniku wprowadzonym odrgbnym
Zar zqdzeniem D yrektora.

2.

Swiadczeniobiorca przeby"wajqcy w Zaldadzie ponosi miesipczn4oplatg zapobyt
obejmujQcqkoszty wy2ywieniaizakwaterowania, o kt6rym mowa w art. 18 ust" 1
Ustawy z dnia27 sierpnia2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Srodk6w publicznych (Dz.U. 2017.1938,tekst jednolity z dnia20l7.I0.lg), zwanq
dalej oplat4 kt6ra jest ustalana przezkierownika Zakladuw oparciu o dokumenty
stwierdzaj qce wysoko

3.

i

dochodu pacj enta. Oplata odpowi ada 2 5 0% najnr1szej
emerytury, ztym, ze optrata nie moze by(, v,ry2szaniz kwota odpowiadaj qca70o/o
miesigcznego dochodu pacjenta w rozurnieniu przepis6w ustawy o pomocy
spolecznej. Opiatq ustala sip ponownie po kazdoruzowej zmianie wysokoSci dochodu
Swriadczeniobiorcy przebywaj 4c e go w Zaldadzie.
5

Oplatq ustala siE na podstawie dokument6w stwierdzajqcych wysokoSi clochodu
Swiadczeniobiorcy, to j est:

1) decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalaj4cego wysokosd
emerl'tury, renty albo renty socjalnej. Do decyzjinalely zalqczyc zgodq
Swiadczeniobiorcy na potr4canie oplaty zapobyrw ZakLadzie - zgodnie z Ustawq
o
Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych ze
Swi adczenia wyplacan ego przezten organ;

2) decyzji o przyznaniu zasilku stalego, atakhe nalehy zaNqczyc zgodpswiadczeniobiorcy
do odbioru tych nale2no{ci przez ZaIdad. zgodnie zLlstawqo Swiadczeniach
opieki

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych;
3) zaSwiadczenia o osi4gniqtych dochodach z tytulu wynagroclz enia
zapracQ za ostatnie 3.
miesi,4ce

z

zakLadu pl'acy swiadczeniobiorcy. Do

decyzji nale2y zalqczyc zgodg

Swiadczeniobiorcy naprzekaz.ywanie oplaty zapobytw Zakladzie na rachunek
bankowy
Zaldadu.

2I

$16

Wysoko66 opLaty zaptzechowywanie zwlokpacjenta przezokres
dluzs zy
ustalona j est odrgbnym Zarzqdzeniem Dyrektora.

niz72. godziny

$17

1.

zakNad pobiera oplaty za udostppnienie dokumentacji
medycznej poprzez

jej wyci4g6w, odpis6w lub kopii, nazasadach okreSlonych
w Ustawie
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
spotzqdzenie

(Dz.U .2017.
2.

1

318

tekst j edno hity

z

zr

dnia 2017 .07 .04).

cennik oplat zaudostgpnianie dokumentacji medyc znej
ustalany jest odrgbnym

Zar z:4dzeniem D yrektora.

vII.

warunki wspotd ziarania z !nnymi podmiotami wykonuiEcymi
dzialalno6c leczn iczqw zakresie zapewniania prawidlowoSci
diagnostyki, reczenia pacjentow i cegrosci postepowania

$18

l.

3.

zaklad opiekuriczo - Leczniczy Sp zoz
,,Lesna f]strori,, w Tucznie wsp6lpracuje
w zakresie transportu sanitamego z podmiotem
wylonionym na podstawie przepis6w
zam6wieniach publicznych.

o
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VIII.

Zaklad na bie2qco infornruje wsp6ipracuiqce z nim podmioty wykonujqce dzialalnorii
leczniczaroraz gabinety lekarzy rc''dzinn),ch o zakresie udzielania Swiadczeri
medycznych or az mo21 iwoSciach di agnostycznych.

Prawa i obowiqzki pacjenta

$le
1.

Pacjent ma prawo do:
1

.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
2.

2y czhwego traktowani a, poszanowania godnoSci osobistej, poszanowania
prywatnorici, zapewnienia intymnoSci przy wykonyr,vaniu badari i zabiegow,
korzystania ze Swiadczeri zdrowotnych odpowiadaj4cych wymaganiom wiedzy
meclycznej,
opieki sprawowanej przezpersonel o kwalifikaqi zapewniaj4cych wysoki
poziom udzielanych uslug,
kontaktu osobistego w Wznaczonych godzinach z osobami odwiedzaj4cymi
Je S l i o dwi e dziny nie zakLo c ajq to ku pracy Z alda du, b qd? nie wplywaj
4 uj e mrLi e
na warunki przebywania innych pacjent6w odwiedziny mog4odbywai sip
r6wniez w innych godzinach- za zgodqOrdynatora oddzialu. Prawo odwiedzin
moZe by6 ograniczone tylko ze wzglgdow epidemiologicznych,
dodatkowej opieki pielEgnacyjnej sprawowanej przez osobp bliskQlub inn4
wskazan4przez siebie.
opieki d uszpasterskiej, poszanowania przekonah religij nych i uznawanych
wartosci moralnych. opi ekq dusz-pasterskqw zakLadzie sprawuj e ksiqdz
wy znanra rzymsko -katolickie go. W przypadku chpci skorzystani a z opieki
duszpasterskiej kaplanow innych wyznannale2y powiadomi6 o tym fakcie
pielqgniarkg.
osobistego i nieskrEpowanego kontaktu z bliskimi w sytuacji pogorszenia stanu
zdrowia lub odczuc ia zagrohenia Zy cia,
zglaszema sprzeciwu na pobranie po Smierci kom6rek, tkanek, narz4d6w w
imym celu niZ ustalenie przyczyrTzgonu.

Pacjent zobowiqzanv jest do:

L posiadania - przy przyjgcil do Zakladu: waA:nego dokumentu to2samoSci, dokumentrr
potwierdzaj4cego prawo do ubezpiec-,zenia zdrowohrego, przybory toaletowe, kapcie.
bieliznE osobist4 pizamg, szlafrok i odzie2codzienn4(pod warunkiem jej stalej i
systematycznej wymian y na czy stq) ;
2. posiadania przy. sobie - zglaszajqc siq na badania, zabiegii leczenie - dokumentu
upowa2niaj4cego do bezplutnych Swiadc zeh zdrowotnych,
n
J poddania siq (w miarq koniecznosoi) - po przyjEciu do zaldadui na zlecenie
pierlE gni arki dy2urnej - niezb gdny m zabie gorn sanitarno -hi gienicznym
;
4" za<>patrzenia sip w odpowieclniq iloS6 lek(rw stalych na czas pobytu na oddziale
rehabilitacj ireczniczej; gdyz w trakcie pobytu na tym oddziale obowi4zuje
bezrvzglEdny zakaz korzystarria z innych swiadczeri zdrowotnych;

)3

5.
6.

prtzekazania przedmiot6rv wartoSciowych

i pieniqdzy do depozytuZakladuw chwili
przyjpcia. Zaldad nie ponosi odpowiedzialnoSci zarzeczy osobiste i waftoSciowe,
ktore pacjent posiada przy sobie;
przestrzegania:

a) rczldadu dnia przyjqtego w oddziale,
b)

zasad korzystania

zurzqdzeni powierzonego sprzgtu - za szkody powstale zwiny

pacj enta odpowiedzialno56 ponosi pacj ent,

c) zasad b ezpieczenstwa p/poZarowe go,
d) regulaminu porz4dkowego Zakladu,
e) bezwzglqdnego zakazu spo2ywania alkoholu

i Srodk6w odurzajqcych na terenie

ZaI<ladu,

f) zakazupalenia tytoniu z r,lyi4tkiem miejsc do tego wyznaczonych,
g) kaLdoruzow o zglasza6 wyj Scie poza ter en O ddztalu i powr6t.

IX.

Obowiqzki zakNadu w razie Smierci pacjenta

s20

1. W razie Smierci pacjentaZaktadzobowiqzanv

2.

jest najwczesniej po2. godzinach od
zgonv p acj enta. zaw ndomii wskazan4 pr zez zmarlego o s ob p lub i nstl,tucj g,
przedstawiciela ustawowego albo opiekunafaldycznego. JeZeli zgon nastqpilmipdzy
22.00 a 6.00, powiadomienie nastqpuje niezwlocznie po godzinie 6.00 .
Zwloki osoby zmarLej mogeby6 poddane sekcji, chyba ze osoba tazaLyciawyrazila
spr:zeciw lub uczynil to jej przedstawiciel ustawowy. O zaniechaniu sekcji zwlok z
powodu v'ytu2onego sprzeciwu, sporzqdza sig adnotacjq w dokumentacji medycznej
i
zal:4cza sprzeciw. Na wniosek ordynatora lub po zasiEgniqciu jego

3.

opinii,

upo'wazniony lekarz zarzqdza dokonanie lub zaniechanie sekcji. O fakcie tym w
dokumentacji rnedycznej sporz4d za sig stosown4 adnotacjq z uzasadnieniem.
Odrgbne przepisy prawa okreSlaj4sytuacje, w kttirych dokonuje sig sekcji

zwlokbez

wz5y'pdu na zgLoszone sprzeciwy.

4. Przechowywanie zwlok jest obowi4zkie n ZakLadu.
5. zaklad zobowrqzany jest wyda6 kafig zgonu osobie wymienionej
nini

ej

6. Z,wNoki wydaje
7

'

w ustgpie

1

szego paragrafu.
siE osobie przedstawiaj4cej akt zgonu.

Zwloki pacjenta rnogq by6 przecho*ywane dluzej niz 72. godziny za oplatqustalon4
w odrEbnym Zarz,qdzeniu Dyrektora, ie2eli:
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1) nie mog4zostad wczeSniej odebrane przezosoby lub instytucje uprawnione do
pochowania zwlok pacj enta,

2)w zwrqzkuzezgonem zostalo

wszczqte dochodzenie albo Sledztwo, aprokuratornie

zezwc>lil na pochowanie zwlok,

3)przemawiajqzatym inne walneprzyczyny, zazgodqalbo na wniosek osoby lub
instytucj i uprawnionej do pochowania zwlokpacj enta.

Przepisy koricowe

X.

s21

l. W przypadkach

gulowanych niniej szym Re gulaminem zasto s owanie maj 4
15 kwietnia 2011 r. o dzialalnolcileczniczej i pozostale
przep
e
prawa,
sy
gbowi4zuj Ec
wewnEtrzn e akty normatywn e zawiau, w tym
Zar zqdzenia D yrekto r a Z al<Nadu.
Wszelkie w4tpliwoSci dotyczqce stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga
Dyrektor zakladu opiekuricz o -Leczniczego Sp zoz,,Lesna Ustrof ,, w Tucznie.
wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszego Regulaminu wymag ajqzarzqdzenia
Dyrektora pod ry gorem niewa2noSci.
Niniejszy Regulami organizacyjny wprowadzany jestdo stosowania z dniem
okreSlonym w Zarzqdzeniu Dyrektora.
Podanie niniejszego Regulaminu do wiadomosci pacjent6w nastgpuje poprzez
udostEpnienie go we wszystkich kom6rkach organizacyjnych Zal<tadu-OprekuriczoLeczniczego sP zoz,,Lesna lJstrofl" w Tucznie , atakze- nastronie intemetowej
zal<Ladu:www. sanat riumtuczno. org. p o stanowienia niniej sze go Re gulaminu
podawane s4 do wiadomoSci wszystkich pracownik6w zatiudniotry.h
w Zaq<Ladzie
Wszyscy pracownicy i pacjenci korzystaj4cy ze Swiadc zen ZakladuOpiekuriczoLeczniczego sP zaz,,Lesna Ustrofl" w Tucznie zobowiqzani s4do scislego
pr z:e str ze gani a p o st ano wi eri ni ni ej sze go Re gul ami nu.
pr;zepisy ustawl'

2.
3.
4.
5.

6.

ui eure

z dnia

Zalqczniki
Zalqcznik nr 1 - S truk tula organ i zacyjna Zakladu.
Zalqcznlk

rr 2-

Karta praw pacjenta.
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Zalqcznrk nr 2 do Re gulamin u Or ganizacyj

ne go

KARTA PRAW PACJENTA
Prawa pacjenta s4 zbiorem praw, zawartych miqdzy innymi w Konstytu cji Rzeczypospolit.ej
Polskiej, ustawie o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w puUticinyctr,

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy te| ustawie o dzialalnoSci
leczniczej. Przesttzeganie praw pacjenta jest ,rrtu*o*y- obowi4zkiem wszystkir:h
uczestniczqeych w udzieianiu {wiadczeh zdrowotnych. Od organ6 w wladzy publicznel

ustawie

poazqwsz>r' poprzez osoby wykonujqce zawod medyczny, do wszystkich
innych, ktorizy
zracjr wykonywanego zawodu maj4kontakt z pacjentem.

Prawo pacjenta do Swiadczer[ zdrowotnych

o
o

Pacient ma prawo do Swiadczefi zdrowotnych udzielanych
odpowiadaj qcych wymaganiom aktualnej wiidzy medy cznej.
Pacjent ma prawo
ej, opartej

z

nale25t4 starannoSciq

na kryteriach medyc znych
dostppnosci do swiadc zen zdrowotnyth,.

oczekui4cych
r Pacjent ma prawo
listy

ii.

i,

zasiggn$
zasipgnpla

by lekarz

(poNoZna)

odnotowuje siq w dok

lub
arl,:i

Pacjent ma prawo d9 rlatvchmiastowego udzielenia
swiadczenzdrowotny chze wzglgdu na

zagr ozenie zdr owia lub Ly cia.

Prawo wytroru

Kaady pac-ient korzystajEcy ze swradczen opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodk6vr
publicznych ma prawo wyboru:
o w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
-lekarza,pielqgniark i i poroznej;

' w

'

ramach arnbulatoryjnej opieki specjalistycznej _i"karza
specjalisty

spoSr6cl
wszystkich
lekarzy pzylTuJacych w poradniach specjalistycznych,
kt6re majq umowQ z NFZ.
Wyb6r plac6wki rnedycznej realizuiqceJ Swiadczenia
w ramach konlaktu z NFZ jest
dowolny;

ekarza dentysty spoSr6d wszystkich lekaruy

umowg zNFZ;
go szpitala. posiadaj4cego umowg zNFZ. na

Prawo do informacii
Pacjent ma
udzierlajQca
informacjp n

acji o swoich prawach, dlatego kaLda plac6wka
zdrowotnej jesi zobow i'qzana umiescic ,toro*rr4
a.

Pacjent ma prawo d-o informacji o rodzaju
i zakresie swiadczeri udzielanych u
danego Swiadczeniodawcy orut i osobach
ulzielai4cych tych swiadczeri.

Bez zgody pacjenta (lub zgody osoby sprawujEcej opiekq
informowai nikogo o jego stanie zdrowia.-Fu.;.nt
-u
objEte tajemnicq bEd4przekazywane. prawo to obowi4zuj

wolno
fbrmacje

Prawo do poszanowania intymnosci i godnoSci pacjenta

o
o
o

Pacjent ma prawo do poszanowania intymnoSci i godnoSci
- osoba udzielajq<:a
Swiadczeri ma obowiqzek postqpowa6 w spos6b zapZwniajqcy
poszanowanie teg;o
prawa.
Pacjent ma prawo do godnego umierania.

Pacjent

ma prawo do

osoby przy udzielaniu

obecnoSci bliskiej

zdr,owotnvch.

Swiadcze ri

enta lub w przypadku prawdopodobieristwa

a udzielaj4ca Swiadczef zdrowotnych mo2e
ntowi. Odmowa musi zostac odnotowana

,*ffil'fi"
ObecnoSi

T#:y;:i""Tffil#i1t -l#ff;i"3;l
zgoda

udzielajqc

jego opiekuna olaz

lekatzit

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

o

Pac'ient ma prawo-do dostppu do-dokumentacji
medycznej dotyczqcejjego stamr
zdrowia oraz udzielonych
Srriud. zen zdrowotnych.

-u

artoSciowych w depozycie

Prawo do zgloszenia sprzeciwu wobec opinii
albo orzec zenialekarza

o

jego przedstawiciel ustawowy
moge wniesi sprzeciw wobec opinii albo
orzeczeniarekarza, jezeri maiq one wpl ,wna
piu*u lub obowilzr.i puf Lntu"

Pac'ie:nt lub

Sprzeciw wn

,niku Praw Facjenta, za
od dnia wydania opinii albo

poSrednictw,
orzeczeniapt
odzinnego

o
r
o
o

Paojent ma prawo do informncji zrozumialej i przystppnej dla niego. Ma prar;vo
prosii o wyjaSnienia tak dlugo, aZprzekazana informacjabqdzie przez niego w pelni
ztctzumiala.
Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach

diagnostycznych i leczniczych, daj4cych siQ przewidzie6 nastgpstwach ir;h
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma takze pravuo
zdecydowai, komu i jakie informacje o tym mog4byc przekazywane.
Pacjent ma prawo do rerygnacji z otrzymywania informacji. Powinien jednak
dolkladnie wskazac,zktorychinformacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej,

Pacjent do ukoriczenia 16. roku 2ycia ma prawo do uzyskanraodlekarza informacji w formi,o
i w zakresie niezbgdnym do prawidlowego udzielenia swiadczenia.

W przypadku utraty SwiadomoSci przez pacjenta obowi4zuj4 wcze5niejsze

ustalenia

poczynione z pacjentem.

Prawo do wyraZenia zgody

o

Pacjent, takle matroletni, kt6ry ukof czyl 16 lat, ma prawo do wyraZenia Swiadomej
zgody na udzielenie Swiadczeniazdrowotnego.
Jei:sh pacjent:
nie ukofczyl 18 lat,
j estt calkowicie ubezwlasnowolniony,
niezdolny do swiadomego wrtzenia zgody, prawo do wyrazenia zgody nra
przedstawiciel ustawow, aw przypadku jego braku opiekun faktyczny.
Pacjent ma prawo odmrfwid lub zat}da(. zaprzestania udzielania Swiadczenin.
Pacjent:

kt6ry ukoriczyl 16 lat,
ubezwlasnowolniony,
chcrry psychicznie lub upoSledzony umyslowo, lecz dysponujqcy dostatecznym
rozeznaniem-

ma prawo do vrryttzenia sprzeciwu co do udzielenia Swiadczenia zdrowotnego,
porLrimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takirn
przypadku wymagane jest zezwolenie s4du opiekuriczego.
W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenialub diagnostyki
stwaruajqcych podwy2szone ryzyko dla pacjenta, zgodqvtyraLasiq w formie pisemnej.
Zggda lub

powinna zostaf poprzedzona przedstawieniem pacjentowi wyczerpujqcej
'cdmowa
informacji na temat planowane go, b4d1 juz udzielanego swiadczenia.
Prawo pacj enta do taj emnicy inform acji z nim zw i4zanych

o

Pacient ma prawo do poufnoSci zachowania w tajemnicy wszelkich inform acjr z
nim zwiqzanych, a w szczegSlnoSci o jego stanie zdiowia, iozpoznaniu i rokowaniy,
badaniach i ich wynikach.

o

ma prawo do dodatkowej opieki pielpgnacyjnej, kt6ra nie polega na
udzielaniu Swiadczef, zdrowotnych (np. opieka sprawowana nad, pacjentkq
Pa.cjent

w warunkach ciqLy, porodu i pologu).

Jeleli Swiadczeniodawca ponosi koszty realizacji pov,ryhszych praw, moae obciqzyi ni:mi
pacjenta. WysokoSi opNaty rekompensujqcej wspomniane koszty ustala kierownit placOwki,
a informa.cjg o jej wysokoSci oraz sposobie jej ustalenia udostppnia sig w miejscu, gdirie
udzielane s4 Swiadczenia.
Prawo do opieki duszpasterskiej

o
o

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.

$y' sytuacji pogorszenia sip stanu zdrowia

w

lub zagroaenia Zycia pacjenta plac6wlla,
kt6rej pacjent przebywa, jest obowiqzana umozliwid pacjeniowi kontakt z

duchownym j ego wyznania.

Ptzestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta jest jednym zpodstawowych obowi4zk6w
Swiadczeniodawcy.

Kierownik lub upowazniony przezniego lekarzmole ograniczylkorzystanie zprawpacjenta
w przypadku wyst4pienia zagroAenia epidemicznego lub ze wzglgdu na bezpieizenstvvo
zdrowotner pacjent6w, a w przypadku niekt6rych praw takze ze wzglgdu na mozliwoSci
organizacyjne.

Skargi pacjentrfw
Rozpatrywanie oraz zaLatwianie skarg i wniosk6w w Zaldadzie Opiekuric zo
-Leczniczym Sip
ZOZ ,,LeSna Ustrori" w Tucznie odbywa sip zgodnie z postanowieniami
Kodekr;u
Postqpowania Administracyj ne go.

1.

Skargi i wnioski mogebyi skladane w formie ustnej lub pisemnej"
2. W sprawie skarg i wniosk6w przyjmuje:
Dyrektor ZaLJadu Opiekuriczo _ Leczniczego SP ZOZ,,Le6na LTstrof" w Tucznie od
poniedzialku do pi4tku od godz. 10.00 do godz. 14.00, a w raziejego nieobecno5ci
Zastqpca Dyrektora ds. medycznych

3. W formie pisemnej,
4.

skargi i wnioski przyjmowane sq w sekretariacie Zal1aclu
Opiekuriczo - Leczniczego SP ZOZ ,,LeSna Ustrori" w Tucznie we wszystkie dri
robocze w godzinach od 7.00 do i5.00.
Przedmiotem skargi lub wniosku moze byi w szczeg5lnoSci zaniedbanie lub nie
nale2yte wykonanie zadahprzezpracownik6w ZaldaduOpiekuriczo

-

Leczniczego Sp

ZOZ ,,Le{na Ustrori" w Tucznie.
5. Skarga pacjenta zlohonaw formie pisemnej zawretaco najrnniej:
a) imig, nazwisko i dokladny adres zamieszkania bqdZ adres do korespondencji,
b) datqzdarzenia.
c) nazwisko osoby, wobec kt6rej skierowane sqzarzuty,
d) uzasadnienie stawianych w skardze zarzat6w

Zalatwienie sprawy wymagaj4cej postqpowania wyjaSniaj4cego nastqpuje bez zbqdnej zwNoki,
nie p62niej jednak niz w ci4gu miesiQca, a sprawy szczegoliie st omptikowanej - nie p6zniej
niz w ci4gu dw6ch miesigcy od dnia zlo?eniiskarvi.

6. zarwiadomi eni e o sp o s o b i e zalatw ienia skar gi zaw ier a
a) wskazanie, w j aki spos6b skarga zostaLa zaNatwiona,

w

szcze golno

s

c

i

:

b) podanie imienia i nazwiska, stanowiska sluzbowego osoby upowaznionej do
zalatwienia skargi,
c) uzasadnienie z podaniem okolicznoSci faktycznychi w miarE potrzeby prawnych.

Pacjent, kt6rego prawo do ochrony zdrowia nie
zadowalajqcy, mohe takle zloIy6 skargE do :

o

jest

rcalizowane

w

spos6b dla niego

Biura Rzecznika Praw pacjenta,

Rzecznik Praw Pacjenta: Bartlomiej
ul. Mlyna:ska 46, 0 1 -1 7 1 Warszawa

tr

ukasz Chmielowiec

sekretarial-:

tel: (22) 532 82 50
fax: (22) 833 08 86

bezplatnainfolinia: 800 190590\ub22 833 0g

g5

.

Rzecznil<a OdpowiedzialnoSci Zawodowej Izby Lekarskiej,
o Rzecznil<a OdpowiedzialnoSci Zawodowej Okrqgowej
Izby PielEgniarek i poloZnych,
o

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
i wniosk6w przy oddzialach NFZ

o Sekcje ds. skarg

Narodowy Fundusz Zdrawia - Centrala
Dzial Skarg i wniosk6w w Departamencie Spraw Swiadczeniobiorc6w
ul. Gr6jecka 186, 0'2 - 390 warszawa, tel. 22 572 60 41, fax 22 572 63 31.
drogq elektroniczn4 infolinia@nfz. gov.pl
Zachodniopomorski ow NFZ, ul. Arkofrska 45, pok6j 4, Sekcja Skarg i wniosk6w,
tel. 91 425 r0 50, tel./faks 91425 r0 52, e-mail: ***..rfr-rr"r."irr.pl

Nie tozpattuje siQ jako skarg pism dotycz4cych spraw, kt6re zostaly rozstrzygniqte
prawomoc-nym wyrokiem s4du lub o statec znq decy zi qadmini stracyj
n4.
Odst4pienie od leczenia

W szczegirlnie uzasadnionych wypadkach lekarz
pacjenta.

moke nie podj46

lub odst4pii od leczenia

Zwloka w rudzieleniu.pomocy nie moze jednak spowodowad niebezpieczefstwa
utraty zycia,
e go uszko dzen ia ciala lub ci gZki e go
ro z stroj u zdr owiapacj enta.

ci gZki

J

e2eli j e dnak lekar z

o

o
o

upt:zedzii

p o d ej

mi e takq d,e cy zjQ, rn&

obo

o tym fakcie pacjenta fiego

wi4zek

:

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
fakly czrrc go) z odpowiednim wyprzedzeniem;
wsk'azad paojentowi lekarza lub plac6wkg, w kt6rej pacjent ma
realne mozliwoSci
uzyskania Swiadczenia;
uzasadnic i odnotowad ten fakt w dokumentacji medycznej.

Uchwala nr V/2019
z dnia 23.05.2019 r.
Rady Spolecznej Zal<ladu Opiekuriczo- Leczniczego
^
Sa m o dzielnego Pu bliczn ego Zakladu O pieki Zd
rowolnej
,,LeSna Ustroftt
w Tucznie

W sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego zakladuopiekuriczo
-Leczniczego
SP ZOZ,,Le5na

Ustrori,,w Tucznie

$1
Napo<lstawie $ 9 ust. 2 ppkt. f Statutu ZakladuRada
Spole cznapozytywme opiniuje
Regulamin aryanizacyiny zaldadu opiekuriczo -Leczniczego
sp zoz,,LeSna ustrori,, w Tucznie

$2
Wykonanie rrchwaly powierza sip Dyrekto rowi
Za&adu.

$3
Uchwala wchodzi w Lycie z dniempodjgcia.
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