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:.I.Postanowienia og6lne
1. Wojskowa Specjalistycma Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zaklad
Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym niebgdqcym przedsiqbiorcq dziataj4cym
na podstawie

a)

z dnia 15 kwietnia

ustawy
poz. 7l

l)

2011r.

o

dzialalnosci leczniczel (Dz. U.2021

przepis6w wydanych najej podstawie;

b) Statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

Samodzielnego

Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej;

c)

ustawy
fi

z

dnta 27 sierpnia 2004

r. o

iwiadczeniach opieki zdrowotnej

nansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. U. 2O2l poz. 1285).

2. Organem zalozycielskim Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ

jest Minister Obrony Narodowej, z mmienia kt6rego nadz6r wlaScicielski sprawuje
Dyrektor Depanamentu Wojskowej Slu2by Zdrowia.

II Firma podmiotu leczniczego
l. Podmiot leczniczy nosi nazwg: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia

Lekarska

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej.
2. Podmiot leczniczy uzywa nazwy skr6conej: WSPL SP ZOZ.

III Cele i zadania podmiotu leczniczego
l. Celem WSPL SP ZOZ jest udzielanie ambulatoryjnych Swiadczeri zdrowotnych
w zakesie ratowania! przy\lracania i poprawie zdrowia oraz innych dzialai
medycznych wynikaj4cych z procesu leczenia lub przepis6w odrgbnych regulujqcych
zasady ich wykonywania.
2. Do zadan WSPL SP ZOZ w szczeg6lnosci nalezq:

a)

Realizowanie ambulatory.jnych 6wiadcze6 zdrowotnych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej

;

z

i

pomocy

c) Realizowanie ambulatoryjnych Swiadczeri zdrowotnych z

zakresu

b)

Realizowanie Swiadczeri

zakresu profilaktyki zdrowotnei

przedlekarskiej (medycyna szkolna);

specjalistycznej opieki zdrowotnej;

d)
e)

Realizowanie Swiadczerl zdrowotnych z zakresu stomatologii;
Realizowanie Swiadczeli zdrowotnych ambulatoryjnych z zakresu psychiatrii
oraz w ramach Dziennego Oddzialu Psychiatrycznego;

l)

Realizowanie Swiadczeri zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej;

g)

Realizowanie Swiadczei zdrowotnych z zakresu medycyny pracyi

h) Realizowanie Swiadczei zdrcwotnych

Dlugoterminowej Domowej

w

zakresie Pielggniarskiej Opieki

;

i) Wykonywanie badai diagnostycznych z zakresu analityki lekarskiej, diagnostyki

rentgeno\rr'skiej

i

USC, pracowni

kardiologicznej, endoskopowej,

alergologiczrej;

i)

Wykonywanie badan profi laktycznych;

k) Realizowanie zadari

w

zakresie opieki zdrowotnej, zleconych przez organ

zaloicielski;
l) Organizowanie i prowadzenie ksztalcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego
kadr medycznych w formach okreSlonych odrgbnymi przepisami;

m) Realizowanie program6w zdrowotnych

i

promocji zdrowia na zlecenie NFZ,

MON. ministra wla6ciwego do spraw zdrowia, jednostki
teryto alnego i innych organ6w

samorz4du

na podstawie odrgbnych przepis6w lub zawartej

umowy;

n)

Prowadzenie wydzielonej &ialalnoSci gospodarczej innej

ni2

dzialalno66

lecanicza okeslonej w Statucie.

IV Struktura organizacyjna przedsigbiorstwa podmiotu leczniczego.
W sklad podmiotu leczniczego WSPL SP ZOZ wchodzi przedsigbiorstwo
o nazwie Opieka Ambulatoryjna zgodnie z wpisem podmiotu leczniczego do rejestru.

Komorki organizacyj ne
1.

Dyrekcja:

.
.

Dyrektor
Gl. Specjalista ds. Swiadczei Medycznych

UWAGA W celu zapewhie id ciqglo,ici kierowania przychodniq, na wypadek
mojej nieobecnoici luh nietuoanoici wykory,wania obowiqz6w y, przwadku
wystqpienia innych okoliczhoici faktycznych lub prownych, wlznaczT'lem
nolarialnie pelhonocnika w osohie Gl- Specjalisty ds. Swiadczen Medycznych

p. Anhy Staficzak (Akt Nolatialny, repeltori m A

2606/2021 wystqwioky

08.06.2()21r. plzez Notariusza Magdaleng Szynaiczak-ll/iiniewskq 86-300
Grudziadz, ul. Sikorskiego 16/26) wprowadzony w Przychodni Zatzqdzeniem

Dl,rektora Nr 19/S

2. Administracja

z

dnia 09.06.2021r.

Samodzielne stanowiska pracy podlegle dyrektorowi:

o
.
.
o
.
.
o
.

Gl. Specjalista ds. Swiadczeir medycznych;
Gl6wna Ksiggo\aa;
Piclggniarka koordynujqca;

Kierounik dzialu technicznego i zaopatrzcnia:
Starszy specjalista ds- zatrudnienia i plac:

Sekretariat St. rcfcrent:
Kicroq,nik dzialu informatvcznego:
Inspektor Ochrony l)anych (lOD).

Samodzielne stanowiska podlegle Gl. SpecjaliScie ds. Swiadczeti Medlcznych:

.

Kierownik ds. monitorowania i koordynacji procedur med,vcznvch;

l. Kom6rki opieki

ambulatoryjnej (podlegajq bezpoSrednio

Gl.

Specjaliicic

ds. Swiadczeri medycznych).

a)

Podstawowa opicka zdrouotna (POZ):

.
.
o
.
.
.

Gabincty lckarskiet
Gabinet pielggniarek POZ:
Gabinet polo2nych POZ;
Gabinet zabiegolq,:
Punkt szczepieli:

Gabinety Profilakryki Zdrowotnej i Pomocy Przcdlckarskiei (medycyny
szkolnej)

.
b)

Gabinet Pielggniarskiej Opieki Dlugotcrminowej Domowej.

Poradnic specjalisty' czne:

o
o
r
.
r
o
.
.
o
o

Poradniaalergologiczna;
Poradnia

chirurlii o8olncj:

Poradniadermatologiczna;
Poradnia Baclrocnrcrologrczna:
Poradnia poloTniczo-ginekologiczna;

Poradniakardiologiczna:
Poradnialogopedyczna:

Poradnianeurologiczna;
Poradniaokulist)czna;
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej:

.
.
.
.
.
.
.
.

Poradnia otorynolaryngologiczna:
Poradnia zdro\\ia ps)chicznegoi

Poradniapsychologiczlra:
Poradnia rehabilitac),ina:
Poradnia r(umaluloEic,.na:

Poradniaurologicznai
Poradnia chor6b zakaznych:

Poradnid med) c) n) prdc)

c)

Dzienny Oddzial Ps_vchiatryczny.

d)
e)

Stomatologia z ortodonciq.

t)

Pracounic diagnostyczne:

.

Pracownia Fizjoterapii.

o
o
.
o
o
o
.
.

Pracowniaradiologiczna;
Pracounia USG (ultrasonografii);
Pracowniaendoskopii;
Pracownia FICHO (echokardiografi i);
Pracownia I-EG (elektroencefalografii):
Pracownia kardiologiczna (badania Iloltcra. pr6by uysilkovre);

Pracowniaspironretryczna:
Pracowniaaudiometry'czna

g) Prdco\ nia dragnosl) ki laboralo$jnej:
h) Transpo sanitarny.
V Przebieg procesu udzielania Swiadczef zdrowotnych.

l.

Suiadczenia zdrowotne udzielane s4 przez osoby posiadajqce odpowiednie.
zgodne

z

pmwem. k\ alifikacje polwierdzone dyplomem, certyfikatem lub

innymi dokumentami oraz spelniajqce'wymagania zdrowotne potwierdzone
przez lekarza medycyny prac1

2.
3.

.

tldzielanie ill iadczci zdrowotnych rozpoczy-na sig u, Rejestracjach.
Pacjenci mog4 sig reiestro$ad osobiicie. telefonicznie. przez osoby trzecie lub

online na naszej stronie interneto\r'ej (adres ponizej).

4.

Personel Rejestracji udziela pacjentom wszelkich niezbqdnych informacji
dotycz4cych udzielanych Swiadczef (godziny przyjgd dostQpne sq r6wniez na

naszej stronie intemetowej www.wsplplpl oraz na tablicach informacyjnych

pzy gabinetach).
5. W WSPL SP

o
.
.

ZOZ funkcjonuje 7 Rejestracji.

Podstawowej opieki zdrowotnej. czynna od
Specjalistyczna, czynna od

Gastroenterologiczna
wt. od

.
o
.
.

900

-

710

i

l7l0;

14at;

kardiologiczna,

pn. od

900-1745;

od900- l4a5; czw.od 1000 l4a5;pt.od900

14as; Sr.

Stomatologiczna. od I loo

-

Radiologiczna i USG, od

8oo

Medycyna pracy, od

7rs

8oo

-

1300;

l3oo;

-

l53o;

14oo;

Fizjoterapia, pn. wt. Sr. od lOm

-

1400.

6. Obowiqzki pacjenta zglaszaj4cego siq do Rejestracji.

Do

lekarza specjalisty pacjent zobowiqzany

pozwalaj4cy identyfikacjg
ubezpieczenia zdrowotnego

pacjenta oraz

jest okazai dokument

e-skierowanie

od

lekaza

w przypadku iwiadczenia w ramach Narodowego

Funduszu Zdrowia (nie dotyczy poradni ginekologicznej; stomatologicznej

i poradni zdrowia psychicznego).

Skierowanie

do

ambulatoryjnych Swiadczeri specjalistycznych

nie

jest

wymagane, po okazaniu stosownego dokumentu (legitymacji) od:

a) osoby chore na gruZlicQ
b) osoby zakazone wirusem HIV

c) inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci

oraz osoby represjonowane

d) cywilne niewidome ofiary dzialari wojennych
e) uprawnieni 2olnierze lub pracownicy. w zakresie leczenia urazow lub
chor6b nabytych podczas wykonywania zadarl poza granicami panstwa

l)

weterani poszkodowani, w zakresie leczenia uraz6w lub chor6b nabytych
podczas wykonywania zadai poza granicami panstwa

g) osoby

do l8 r.2., u kt6rych

upoSledzenie

stwierdzono cig2kie

i

nieodwracalne

albo nieuleczaln4 chorobg zagrazaj4c4 zyciu,

kt6re

powstaty w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
(obowi4zuje od 01.01.2017)

h) dzialacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane
z powod6w politycznych (obowi4zuje od 31.08.2017)

i) w zakesie

leczenia uzalezniei: osoby zglaszaj4ce sig

z

powodu

uzafe2nienia oraz osoby zglaszal4ce siE z powodu wsp6luzale2nienia osoby

spokrewnione lub niespokrewnione
zamieszkujqce

z

osobq uzale2nionq, wsp6lnie

z

ni4

i gospodaruj4ce, oraz osoby, kt6rych stan psychiczry powstal

na skutek pozostawania w zwiqzku emocjonalnym z osob4 uzaleznion4
(obowiazuje od 14.10.20f 7)

j)

osoby posiadajqce orzeczenie

o znacznyrr stopniu niepelnosprawno3ci

(obowi{zuje od 01.07.2018)

k)

osoby posiadaj4ce orzeczenie

o

niepelnosprawnoScl lqcznie ze

wskazaniami: konieczroici stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej

osoby

w

zwiqzku ze znacznie ograniczon4 mozliwosciq samodzielnej

egzystencji oraz koniecznoici stalego wsp6ludzialu na co dzien opiekuna
dziecka

procesie jego leczenia, rehabilitacji

w

i

edukacji (obowi4zuje od

01.07.20r8)

i)

osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach

ptacy ptzez

III

Rzeszg

i

Zwiqzek Socjalistycznych Republik Radzieckich

(obowiezuje od 30.10.2018)
Posiada6 skierowanie od pracodawcy

w przypadku badania z zakresu medycyny

pracy.

Posiadai skierowanie od Pafinera Medycznego

w

przypadku, gdy umowa

pomigdzy WSPL SP ZOZ przewiduje udzielenie Swiadczenia na podstawie
skierowania.

Okazai na 24danie pracownika dokument to2samosci (dowod, paszport lub

prawo jazdy

do

-

dokument posiadajqcy pesel), kt6ry

potuierdzenia prawa

do !uiadc./ei pacjenta \

jest

niezbqdny

systemie eWUS

elektroniczna weryfikacja uprawniei Swiadczeniobiorc6w).

w

kazdym

przypadku Swiadczenia, kt6rego skutkami jest porada w ramach Lunowy z NFZ.

w tym

wystawianie recept, zlecenia na 3rodki pomocnicze

protetyczne.

i

zaopallzenie

W przypadku potwierdzenia w danym dniu prawa pacjenta

Swiadczen opieki zdrowotnej, (Swiadczeniodawca) WSPL SP

iwiadczenie zgodnie

z

warunkami umowy

o

do

ZOZ realiz]'rje

udzielanie Swiadczerl opieki

zdrowotnej. W przypadku dzieci do 18r. 2., u kt6rych pojawia sig w wyniku
weryfikacji uprawniei dodatkowa informacja .,DN". koszt Swiadczei ponosi

budzet paristwa. w przypadku wystawiania recepty, lekarz powinien umiescii na
recepcie kod uprawniei dodatkowych pacjenta ,,DN".

W przypadku niepotwierdzenia w danym dniu prawa pacjenta do Swiadczen
w systemie eWUS, pacjent mbowi}zany jest przedstawii aktualny dokument
po6wiadczaj4cy uprawrienia do Swiadczeri. Je6li pacjent nie posiada takiego
dokumentu lub posiada nieaktualny, a jest pewien swoich uprawnieri, moze

zloirye oiwladczenie

(w

przypadku osoby maloletniej

lub innej

osoby

nieposiadaj4cej pelnej zdolnoSci dla czynnoSci prawnych, odwiadczenie sklada
opiekun z dat4 i czytelnym podpisem) okreSlone przez Ministra Zdrowia.

W stanach naglych (nagle zachorowanie, bezpoSrednie zagrozenia 2]cia) pacjent

jest obowiqzany do przedstawienia dokumentu potwierdzajqcego prawo do
Swiadczef albo zlozenia oiwiadczenia w terminie 14 dni od dnia udzielenia
Swiadczenia. Jezeli

tego nie uczyni, moze zostai obci42any kosaami

Swiadczenia.

W Rejestracji (lub w gabinecie lekarskim), pacjent zobowiqzany jest zlozyc
oiwiadczenie z c4telnym podpisem na ustalonym druku, upowazniajqce
konkretne osoby do dostgpu do dokumentacji medycmej za zycia pacjenta lub

pojego Smierci.

Na przyjgcia lekarskie obowipuje pacjent6w kolejka oczekujqcych
z zachowaniem zasad sprawiedliwego, r6wnego, niedyskrymimrjqcego
i przejrzystego dostgpu do Swiadczen opieki zdrowotnej, gdyz
w przySpieszonym terminie przyjmowani sq pacjenci ze skierowaniem
z adnotacj4 ,,Pilne" lub ,,Cito" potwierdzone pieczqtkq i podpisem lekarza
kieruj qcego.

Kolejka oczekujqcych nie obowi4zuje:

.
.
o
.
.

Zasluzonego Honorowego DawcQ Krwi:
Zasfuzonego Dawcg Przeszczepu;

Inwalid6wwojennych i wojskowych;
Kombatant6w;

Swiadczeniobiorc6w

do l8 r. 2., u kt6rych

i nieodwmcalne uposledzenie albo nieuleczalnq

stwierdzono cig2kie

chotobQ za$a2,;jqcq

zyci!,

kt6re powstaly w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodut

.

Kobiety w ciqzy;

8

.

Dzialaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby
z powod6w

.

politycmych:

Uprawnionych 2olnierzy

w

rcpresjonowanej

i

pracownik6w oraz weteran6w poszkodowanych

zakresie leczenia uraz6w

i

-

chor6b nabytych podczas wykonywania zadail

poza granicami paristwa;

.
.

Osoby posiadai4cej orzeczenie o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci;

Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy
przez

.

lll

Rzeszg i Zwiqzek Republik Radzieckich;

Dawcy krwi, kt6rzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub

jej

skladnik6w

w tym osocze po chorobie COVID-19.

7.
8.

Zotnierze stu2by czynnej przyjmowani s4 w wyznaczonych godzinach.

W trakcie udzielania Swiadczenia zdrowotnego pacjent ma pmwo do uzyskania
wyjainieri dotyczqcych postawionej diagnozy i leczenia.

.

Pacjent ma prawo do zlozenia skargi (zoitale\ia) na zachowanie lub czynnosci

personelu. Skargi przyjmuje Dyrektor

iGl.

Specjalista

ds.

Swiadczeri

Medycznych lub inne osoby wskazane przez Dyrektora. Skarga moze byd
zlo2ona ustnie lub pisemnie. a takze drog4 mailowq (sekretariat@wspl.pl.pl).
Odpowied2 na zlo2on4 skargg winna zosta6 udzielona w terminie do 30 dni, lub
poZniej, jezeli sprawa jest skomplikowana

i

wymaga uzasadnionego dlu2szego

wyjaSnienia.

9. W

zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zape*nia

siq

Swiadczenia

pozostajqce w kompetencjach lekarira podstawowej opieki zdrowotnej ustalone

pflez NFZ.
10. Lekarze POZ, pielqgniarki

i polozne przyjmuj4 pacjent6w, ktorzy zadeklarowali

wyb6r lekarza, pielggniarki

i

poloznej

w

naszej przychodni,

lub

innych

pacjent6w na odrqbnych zasadach.
I

l. Udzielenie Swiadczenia zdrowotnego w Emach POZ, powinno odbywai

siQ

w dniu zgloszenia, lub gdy to niemo2liwe, w najbli2szym mo2liwym terminie
zgodnie z kolejk4 oczekujqcych.

l2.Wszelkie badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne,
pielggniarskie

i

zabiegi

rehabilitacyjne vlkonywane sq na podstawie skierowania

lekarskiego.
13.

Gabinety podstawowej opieki zdrowotnej czynne s4 od godz. 8@ do godz.

w dni powszednie. Poza tymi godzinami Swiadczenia udzielane

1800

s4 przez Nocn4

i Swiqteczn4 Opiekg w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziqdzu.
Prrypadki naglych zachorowaf bezpoSrednio zagrd2aj1cych zlciu, wypadki,
t.]Jazy, zalrucia zabezpiecza Pomoc Dorazna

Szpitala Specj
14.

al

i Transport Sanitamy Regionalnego

istycznego w Grudzi4dzu.

we wlasnym zakresie

Transport sanitamy zabezpiecza Przychodnia

w

lub

przypadkach szczeg6lnych zleca odplatnie przew6z Kolumnie Transportu

Sanitamego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudzi4dzu.
15.

Tmnsport pacjent6w odbywa

siq

(do

bezplatnie

za czgsciowq lub 100% odplatnosci4 zgodnie

z

najbliaszego ZOZ),

Rozporz4dzeniem Ministra

Zdrowia lub w ramach refundacji NFZ.

l6.W

zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zapewnia si9 Swiadczenia

pozostaj4ce

w

kompetencjach lekarza specjalisty ustalone przez NFZ

w poszczeg6lnych poradniach specjalistyczrych.

VI

Organizacja poszczeg6lnych kom6rek przedsitbiorstwa podmiotu

leczniczego oraz zakres udzielanych Swiadczef zdrowotnych.

a)

Dyrekcja i Administracja:

'
.
.
.
.
.
o
.
.
.
.
o
.
r
b)

Dyrektor;
Gl. Specjalista ds. Swiadczen Medycznych;
Gl6wna KsiQgowa;
KsiggowoSi;
PielQgniarkakoordynuj4ca;

Kierownik ds. monitorowania i koordynacji procedur medycznych;
Kierownik dzialu technicznego i zaopatrzenia;
St. specjalista ds. zatrudnienia i plac;

Sekretariat

-

St. referent:

Kierownik dziah-r informatycznego;
Starszy inspektor ds. administracyjnych;

Pracownicy kancelarii og6lnej;
Inspektor Ochrony Danych (lOD);
Pelnomocnik ds. praw pacjenta WSPL SP ZOZ.

Gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

.
.

Gabinety lekarskie (lekarze POZ);
Gabinet pielggniarek (pielEgniarki POZ);
10

.
.
.
.

Cabinet polo2nych (poloinc POZ):
Gabinet zabiegou.y;
Punkt szczepiei;

Cabinely Profilakt,yki Zdro$otnej i Pomocy Przedlekarskiei (medycyna
szkolna).

c)

Pielqgniarki opieki dlugotcrnrinou'ej domowej.

d)

Poradnic specjalistyczne:

.
.
e)

Lekarz specjalista z piclqgniarkq,/polo2n4;
Lekarz specjalista bez pielggniarki.

Poradnia zdrowia psychicznego:

.
.
.

Lekarz psychiatra:
Psycholog;
Psychotcrapeuta.

l)

Poradniapsychologiczna.

g)
h)

Praco\\.nia badan psychotcchnicTnych.

Dzienny Oddzial Psychiatryczn!:

r
.
r
.
.
o
i)

Lekarz psychialra:
Psycholog;
Psychoterapeuta;
I erapeuta

zaiqciou}':

Piclqgniarka.

Stomatologia

.
.
.
.
.
.
j)

Kicrownik oddzialu lekarz specjalista;

Funkcia Kicrounika

poradni lekaz stomatolog:

Lekarze stomatolodry:

Lekar/ ortodontar
I

Iigicnistki dentyst]'.czne/Asyslentki stomatologiczne:

Pielggniarki;
Technicy protetycy.

Medycyna pracy:

.
.
.

Lekarze medycyny pracy;

PiclVUnirrli meJr cr n) prarr

:

Rel'erent.

ll

j)

Gabinety profi laktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

o
.
o

k)

:

Piclqgniarki:
Polo2ne:

Higienistki szkolne.

Pracou,nie diagnostycznel

.
.
o

Pracounia RTG/ lekarz radio)og itechnicy elektroradiologii;
Pracownia USG/ lekarz spccjalista lub lekaze posiadaj4cy cenyfikat:

Pracownia diagnostyki laborator nej: kiero$nik-specjalista analiryki
medyczncj. specjalista laboratoryjncj diagnostyki medycznej, techiicy
analityki;

.
.

Pracownia EEG/ pielggniarki:
Pracownia kardiologiczna,/ lekarze specjaliSci kardiologii. pielqgniarki:
- badania ECHO:
- badanie EKG nretodq I IOLTLRAT

- pr6by w]silkoue.

.

Pracownia spirometryczna/lekarz specjalista alergolog. pielqgniarki.
polo2na.

. Pracownia

gastroenterologii/lekarz specjalista gastroenlerolog.

pielggniarki.
- gastrofiberoskopia;
- kolonoskopia:

r

Praco.wnia audiometr]' czna/pielggniarki
- badanie sluchu

It
I)

lranspon sanitaml kicroucl z upraunirniami.
Pracownicy gospodarczy/konseru,atorzv.

Zakres udzielanych Swiadcze6 zdrowotnych.

a)

Gabinety podstawouei opieki zdrowotnei
Lekarze POZ:

r
.
.
o
.

Radanie i poratla lekarska:

I)iagnost)ka i leczenic:

Wizyty domouc u' uzasadnionych mcdycznie ptz) padkach;
Kierowanie na konsultacjc i lcczenie specjalistycznc;
Kierowanie na leczenic szpitalne iuzdro\\.iskowc;

t2

.
.
.
.
.
.
.
b)

Kierowanie na leczenie rehabilitac nc:
Kierowanie do opieki dlugoterminowej domowej i hospicyjnej;

Ozekanie iopiniowanie o stanie zdrowia:
Szczcpienia ochronne obowi42kowe i zalecane;

Kiero\\anic na prleuo/ lranspoflem sanitam)m:
Profilaktyka chor6b i promocja zdrowia;
Kierowanie na zabiegi pielqgniarskic.

Piclgqniarki i polozne POZ

.
.

Pro\^-adzenie edukacji pacjenta

irodziny (opiekuna);

Wykonlwanie zabieg6u' (iniekcje. opatrunki, toaleta. pielqgnacja
cewnik6w. pielggnacja odlcryn);

.
.
.
.

Patronaze nad noworodkami i polo2nicami (polozna);
Patrona2e nad niemoulgtami (pielqgniarka)i

Konsultowanic problcm6w z lekarzamil

Pielggniarki profilaktyki zdrowotnej

i

pomocy

przedlekarskiej

(medycyny szkolnej) zgodnie z warunkami Swiadczcir N!-2.

c)

Pieleeniarki opieki dlusotcrminowcj domowei

o
.

Prowadzenie cdukacji pacjcnta irodziny (opieka);

wlkonywanie zabieg6w (iniekcje. opatrunki, pielqgnacja cewnik6w,
pielqgnacja odle2yn).

d)

Lekarze specialiSci

.

Ambulatoryina specjalistyczna opieka medyczna AOS (z zakresem jak
lckaze (POZ)).

e)

Poradnia zdrowia Dsychiczneqo

.

Ambulatoryine iwiadczenia psychiatryczne

dla doroslych

lckarskie, diagnostyczne. teapeutyczne. kontrolne):

.
.
.

Wiz)-t]- domowc i 6rodou'isko*c;
Sesje psychoterapii:

Pomdy psychologiczne isesje psychoterapii.

I]

(porady

0

Poradniapsychologiczna

.
.
.
g)

Porady psychologiczne diagnostyczne;

Poradypsychologicare;
Sesje psychoterapii.

Dziennv Oddzial Psvchiatrycznv

Swiadczenia dzienne psychiatrycare obejmuj4ce diagnostykg, lcczenre

i

wczesnq rehabilitacjg os6b

psychotycznymi po\alzej

\r' trybie

z

zaburzcniami psychicznymi. zwlaszcza

l8 roku z1cir.

Suradczenia

tc

udzielane

plano\\,ym. poza dniami usta\\'o$'o wolnymi

od

s4

pracy.

przl dziennej liczhie godt in nie mniejszej ni,, piqc.

h)

Stomatoloeia

.

poradnia stomatologii

og6lncj

stomaiologia og6lna. choroby blon

5luzo*ych. przyzgbia. iwiadczcnia protetyczne. profi laktyka:

o

- profilaktlka. leczenie wad

poradnia ortodontyczna

zgryzu.

wykony$anie aparat6w ortodontycznvch-

i)

Medycyna pracv

Sprawowanie profilaktyczncj
zatrudnionymi przez podmiot.

opieki zdrowotncj nad

z kt6ry

pracownikami

WSPL SP ZOZ zawarl stosown4

umowg. W ramach medycy. ny pracl ulkonyuane s4:

.
r

badania lekarskie u.stQpnc. okresowe i konlrolnci

badania psychologiczne kieroucow

i

kandydat6u

na

kierowcow

rykonywane na micjscu iprzez poduykonawca. z kt6rym WSPL
ZOZ

.

SP

llwarl rmowg.

wsp6lpraca

z

lekarzami POZ

i

specjalistami oraz psychologicm

i pielggniarkami medvcyny pract-:

.

wsp6lpraca z instytucjami po\rolanymi do orzekania w spra.wie chor6b
zawodowych oraz z oSrodkami mcdycyny pracy:

o udzial lekarza

w

kt6rymi zawane

s4

z

.

posiedzeniach
umow),:

przegl4dy stanouisk pracy.

I1

komisji BHP zaklad6w

pracy.

j)

Pracownia Fizioteraoii

o

wykonywanie zabieg6w fizykoterapeutycznych i gimnastyki leczniczej.

k) Pracownie diaqnostvczne.
Wykonywanie Swiadczef diagnostycznych pozostaj4cych w kompetencji
poszczeg6lnych pracowni diagnostycznych dla pacjent6w WSPL SP

ZOZ i pacJenliw ZOZ, kt6re zawarly umowQ na te Swiadczenia oraz na

rzecz os6b ftqcznych posiadaj4cych stosowne

skiercwania

za odplatnosci4.

r)

TmnsDort sanitamY.

Zadaniem

jest

transportowanie wymagajqcych tego pacjent6w na

podstawie skierowania lekarskiego zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra

z

Zdrowia bezplatnie,
personelu

w

czg3ciow4

lub calkowit4 odplatnosciq

celu wykonywania konsultacji, zabieg6w

i

oraz

patronazy

w domu pacjenta.

Zadrnia dyrekcji i dzialu administracyjtrego.

^l

Dyrektor

.
o

Kieruje dzialalnoSci4 Przychodni i reprezentuje iq rla zewn4trz;

Podejmuje samodzielne decyzje dot. organizacji

Przychodni oraz realizacji

i

jej zadai statutowych i

funkcjonowania

ponosi za to

odpowiedzialnoS6;

.
.

Jest przelozonym wszystkich pracownik6w Przychodni;

Wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podleglej mu

kadry kierowniczej

i

os6b firnkcyjnych,

a

lekzo przy

pomocy

powolanych komisji;

.

Konsultuje niekt6re swoje decyzje z Rad4 Spolecznq.

b) Gl. Specjalista

.

ds. Swiadczeri Medycznych

Podlega bezpoSrednio Dyrektorowi

nieobecnoici

we

i

zast€puje

go w

czasie jego

wszystkich biez4cych sprawach dotycz4cych

dzialalnoSci Przychodni;

t5

. Do podstawowych obowiqzk6w nalezy nadzi\ i odpowiedzialnodi
za prawidlowe funkcjonowanie kom6rki ds. monitorowania
i koordynacji procedur medycznych oraz podleglych jej gabinet6w
lekarskich, rehabilitacji, stomatologii, Dziennego

Oddzialu

Psychiatrycznego, pracowni diagnostycznych.

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWI4ZK6W I ODPOWIEDZIALNOSCI:

.

Koordynowanie

i

monitorowanie

pod

wzglgdem organizacyjnym

funkcjonowania wszystkich gabinet6w lekarskich, oddzial6w

i

innych

kom6rek medycznych;

.

Odpowiedzialnos6
i statystycznej

o
.
.
.

za wlaiciwe prowadzenie

dokumentacji medycznej

;

Nadzor nad przygotowaniem ofen dla NFZ;
Nadzor nad kom6rkq ds. monitorowania i koordynacji procedur medycznych;

Analiza realizacji kontrakto\ iumo\

Scisla wsp6lprac

az

:

leka.zami omz pozostatym wyzszym personelem

medycmym;

.

Nadz6r

i

monitorowanie stanu sanitamo-epidemiologicznego przy

wsp6lpracy z Komisjq Kontroli ZakarEi Szpitalnych (KKZSZ);

o
.
.

Udzial w powolywanych komisjach i zespolach;

Pzyjmowanie skarg i wniosk6w pacjent6w i klient6w WSPL SP ZOZ;

Wykonywanie

zadoi zwiqzarych

z

pelnionq funkci4 Pelnomocnika

ds. zintegrcwanego systemv zaruqdzania.

c)

Pielggniarkr koordynuj4ca
PODSTAWOWY ZAKRES OBOWI42K6W t ODPOWIEDZIALNOSCI:

.
.

Koordynowanie pmcy personelu medycznego Sredniego i nizszego;

Nadz6r nad nalezytym utEymaniem czystoSci

i

stanu

sanitamo-

higienicznego pomieszczeh;

r

Nadzorowanie pzestzegania

przez podlegly personel

procedur

epidemiologicznych oraz innych obowiqzujqcych w przychodni;

o

Infonnowanie dyrektora

o

wszelkich nieprawidlowo5ciach zwiqzanych

z funkcjonowaniem Przychodni (dot. pracy personelu, spzgtu, dokumentacji

itp.);

l6

.

Odpowiada 2.a racionalnq gospodarkq sprzQtcm

i

materialami medlcznlmi

.iednorazowego u2ytku:

.
.

Odpowiada za niezbgdne zaopatrzenie w leki i materialy medyczne:

z

przepisami przygotowanie dokumentacji
medycznej do 'wydania lub uyslania na u'niosek os6b prywatnych
Odpo\\'iada z.a z.godne

i podmiot6w do tcgo upou,ainionych.

d)

Gl6wna Ksiggowa

l4ZK()U l ODPOVy lI DZIALNOSCI:

PODSTAWOWY ZAKRES OBO\

Odpowiada za zgodne z pra\lem (tJstau,a o rachunkou,oSci Dz. U.2019r. poz. 351
z

poLi.

^n.)

.
.
.
.

prowadzenie gospodarki finansowei. w tym:

Prowadzenie rachunkoworici jednostkit

W)konluanie dyspoz-vcji irodkami pieniq2nymi;
Dokony\.anie wstqpnei kontroli:
Potu,ierdzanie zgodnosci operacii gospodarczych

i

linansowych z planem

finanso'r1m;

.
.

SporzqdTanie spra\iozdai fi nanso$;ach:

Spra*dzanie kompletno(ci

i

rzetelnofti dokumcnt6w dotycz4cych opcracji

gospodarczych i 1'lnanso\\ r_ch:

.
.

Sporzi+dzanie proiektu i korekt planu finansouego na kolejny rok;

Przygoto\\.anie

i

przedstawienie planu finanso*ego

do

zat$ierdzenia

dyrektorou.i.

e) Kierownik

ds, monitorordania i

POD\ I A\r OWY

.

t^KRt

S

koordynacji procedur medycznych

0BOWI^./KoW I ODPOW|f DI|ALNOS(

Bezpojrednie monitoro\r,anie. koordynowanie

i

I:

analiza Swiadczonych uslug

medycznych pod k4tem realizacji um6w z NFZ otuz innymi kontrahentami

przy 'r,sp6lpracy z Gl. Specjalist4 ds. Suiadczen Medltznych oraz Gl6enq
Ksiqgow4:

.
.

Nadzorowanie i koordynacja eu'idcncji przyiftych pacjent6w;
Prowadzenie zbiorowej ewidencji pacjent6w podstawowej opieki zdrowotnej:

o Terminoue sporz4dzanie sprar,r'ozdai
zesta$iei do \\./sta$iania dokumentarw

17

fi

i

faktur do NFZ

nansow ch:

i

wykonl wanie

.

BezpoSredni udzial

w

ofen do NFZ oraz

pizygotowywaniu

innych

kontahent6w oraz udzial w negocjacjach;

.

Przygotowanie ofe( dla NFZ i innych Swiadczeniobiorc6w;

o Wykonywanie zadai zwiqzatych

z

pelnion4 funkciq Pelnomocnika

ds. pacjent6w.

f)

Kierownik dzialu technicznego i zaopatrzenia
PODSTAWOWY ZAKRES OBOWT4-ZK6W I ODpOWTEDZTALNOSCT:

. Jest

gospodarczego

.

za

prawidlowe funkcjonowanie dzialu
WSPL SP ZOZ w Gtudzi$zl;

odpowiedzialny

Odpowiada za realizacig zam6wien publicznych z zastosowaniem ustawy

Prawo zam6wieri publicznych oraz z

jej wylqczeniem nadz6r nad

dzialem zaopatrzenia WSPL SP ZOZ w Grudzi4dzu;

o

Prowadzi nadz6r

nad

funkcjonowaniem

,, Firmy Przewozowej

Kzysztof Mikolajczak ,87-200 W4btzeino ul. Gen. Hallera l5136;

.

Odpowiada

za prawidlowe zao4dzatie medyczn4

infrastruktur4

technicznq oraz sprzgtem medycznym w WSPL SP ZOZ w Grudzi4dzu;

o

Odpowiada

za przestnegaiie

procedur dotycz4cych gospodarki

odpadami oraz prowadzenie ewidencji

i

spmwozdawczoSci

w tym

zakresie;

.
.

Pelni funkcje nieetatowego inspektora ds. ochrony przeciwpozarowei,

Prowadzi dokumentaciQ zwiqzanq z BHP w przychodni oraz odpowiada
za wszelkie sprawy zwiqzane z BHP (przestrzeganie zasad

i przepis6w

BHP, organizowanie szkole6, kontrole warunk6w pracy).

g)

Starszy specjalista ds. zatrudnienia i plac
PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIAZK6W I ODPOWIEDZIALNOSCI:

r

Naliczanie nale2noSci za pracQ oraz

z

tytulu um6w cywilnoprawnych

i zasilk6w z ubezpieczenia spolecznego;

.

Ewidencja skladek na ubezpieczenia spoleczne

i

zdrowotne, sporz4dzanie

deklaracji i raport6w miesigcznych (DRA, RCA, RZA, RSA);

.

Naficzanie podatku dochodowego od os6b fizycznych oraz sporzqdzanie
deklaracji rocznej (PIT 4R), informacji o pobranych zaliczkach (PIT l1).

.

Wykonywanie sprawozdan do GUS, MON oraz innych zgodnie z potrzebami;

l8

.

i dokumentacji zwrqztueJ z zatudnieniem pracownik6w

Prowadzenie spraw
(akta osobowe, itp.)i

.

Ewidencja czasu pracy pracownikdu:

.Przygoto\4ywanie projekt6w regulamin6w pracy, wynagBdzania,
premiowania.

h) Sekretariat -

St. referent

PODSTAWOWY ZAKRES OBOwr,{ZK6w l ODpOWTEDZTALNOSCT:

o

Znajomo66 struktury organizacyjnej WSPL SPZOZ, wewnQlrdych
przepis6w reguluj4cych funkcjonowanie Przychodni

tj.

Statut Przychodni,

Regulamin Porz4dkowy, Zarzqdzenia Dyrektora itp.;

.
o
.
.

Organizacja pracy sekrcta atu Dyrektora;
Prowadzenie Ksi4zki Z^rz4dzehDzie\nych Dyrektora WSPL SP ZOZ;
Przygotowanie pism i odpowiedzi na korespondencjg;

Wystawianie dokument6w wyjazd6w sluzbowych na podstawie decyzji
dyrektora oraz ewidencjonowanie tych wyjazd6w;

.

Wsp6lpracuje

z

kom6rk4 ds. monitorowania

i

koordynacji procedur

medycznych.

i)

Kierownikdzialuinforma8cznego
PODSTAWOWY ZAKRES OBOWI42K6W I ODPOWIEDZIALNOSCI:

o

Zwz4dzanie, adminisfowanie orzv sprawowanie nadzoru formalnego
i merytorycznego nad sieci4 informatyczn4 WSPL SP ZOZ;

o

Zatz4dzatie

i

administrowani€ infrastrukturq informatycznq oraz uslugami

informatycznymi dopuszczonymi do stosowania w Przychodni;

.

Zapewnienie ci4glej

i

sprawnej eksploatacji sieci, urz4dzei infiastruktury,

system6w i uslug infomatycznych w tym:

l.

Pelnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego (ASI)
zwiqzane z wsp6luczestnictwem w opracowaniu i wdrazaniu polityki

bezpieczeistwa utzymywanej

w

systemach informatycznych

poptzezl

o

Nadzorowanie korzystania z uslug informatycznych

i

informacji

przechowywanych elektronicmie w systemach informatycznych
zgodnie z obor.r i4zuj4cl mi przepisami prawa.

t9

Planowanie zadan

i

nadzorowanie dzialari pracownikdw firm

zewnglrznych realizuj4cych wsparcie IT w sieci informatycznej oraz
systemach infomatycznych Przychodni;
3.

Zarz4dz

ie

rozwojem system6w informatycznych Przychodni

poptzezl

r

Realizacjg funkcji Help-Desk-u rozumianej
wsparcia merytorycznego

i

jako

udzielanie

funkcjonalnego uzytkownikom uslug

informatycznych.
4.

i)

Nadz6r nad prac4 pozostalych informatyk6w.

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

.

Informowanie administratora, pracownik6w, podmiotu przetwarzaiqcego

o

obowi4zkach spoczywaj4cych na nich na mocy Ro4)orzqdzenia

Parlamentu Europejskiego

2016

z

r. w

i

Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia

sprawie ochrony os6b fizycznych

przetwatzaniem danych osobowych

i w

w

zwiqzku

sprawie swobodnego

przeptywu takich danych (RODO) i innych przepis6w, doradzanie w tej
sprawie;

o

Monitorowanie pEestrzegania RODO, polityk, procedur administratora,

w tym zakresie, dzialania zwiEkszajqce

podzial obowigk6w

Swiadomoft, szkolenia personelu, ktory uczestniczy

w pEetwazaniu

danych osobowych, audyty wewngtrznei

.

Wsp6lpraca z organem nadzorczym;

o

Pelnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego - Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych (UODO);

.
.

Pelnienie punktu kontaktowego dla os6b, kt6rych dane s4 przetwarzane ;
Prowadzenie rejestru czynnosci ptzetwarzania w imieniu Administratom,
prowadzenie rejestru wszystkich kategodi czfnnosci przetwarzania jako

podmiot przetwarzaj qcy

.

;

Procedowanie naruszei ochrony danych

(uoDo).

20

i zglaszanie do organu nadzoru

Komisje i zespoly powolane przez Dyrektora

.
.

Komisja Kontroli Zakazen Szpitalnych;

Komisja ds. Ochrony Srodowiska

(Decyzj4 Nr 25/2005

z dni^

i

Dzialalnorici Proekologiczrej

04.02.2005 oraz Zarz4dzetie

Nr

14/S z dnia

03.03.2010r. wraz z aneksem z dnia 15.07.2010r.);

.

Zesp6l Kontroli Wewngtrznej (Zan4dzenie Dyrektora Nr 5llS z dnia

02.06.201lr.).

Osoby funkcyjne powolane przez Dyrektora

. Pelnomocnik ds. zintegrcwanego systemu zarz4dzaria;
. IOD lnspektor Ochrony Danych;
. ASI - Administrator Systemu Informatycznego;
. Pelnomocnik ds. praw pacjenta WSPL SP ZOZ.

VII

Warunki wsp6ldzialania

z

innymi podmiotami lvykonujQcymi

dzialalno56 leczniczq
WSPL SP ZOZ

i

w

Grudzi4dzu

w celu

zapewnienia prawidlowo3ci leczenia

pielqgnacji pacjent6w oraz zachowania ciqglo3ci przebiegu procesu udzielania

Swiadczeri zdrowotnych wsp6lpracuje z innymi podmiotami wykonuj4cymi

dzialalnoft

leczniczq na tz,ecz tych pacjent6% w szczeg6lnosci wsp6lgacuje z lekarzami opieki
specjalistycznej i szpitalami.

L W uzasadnionych

medycznie przypadkach

lekaz wydaje skierowania

na

badania diagnostyczne, do poradni specjalistycmych lub kieruje do szpitala -

dolqczajqc do skierowania:

a) wyniki badai diagnostycznych

i

przeprowadzonych konsultacji, bQd4ce

w jego posiadaniu, a potwierdzaj4ce rozpoznanie choroby,

b) istotne infomacje

o

dotychczasowym leczeniu specjalistycznym

lub szpitalnym, oiaz zastosowanym leczeniu.

2.

Lekaruw ptzypadkach uzasadnionych medyczrie wydaje skierowania na zabiegi

fizjoterapeutyczne, Ieczenie balneoklimatyczne

i

sanatoryjne, zgodnie

z odrgbnymi przepisami.

3. W przypadku skierowania

pacjenta do diagnostyki medycznej finansowanej

pzez WSPL SP ZOZ. lekafl wskazuje plac6wk9, w kt6rej Swiadczenie ma
zostae udzielone. W razie wyboru przez pacjenta innej placowki niz wskazana
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ptzez lekaflz kieruj4cego, pokrywa on samodzielnie koszt przeprowadzonego
badania.
4.

Lekav POZ mo2e kontynuowai leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane
przez lekarza w poradni specjalistycznej, jezeli posiada niezbgdne informacje

o

rozpoznaniu. sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach,

w tym

okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

). W razie potrzeby lekarz wydaje niezbqdne zaSwiadczenia o stanie zdrowia

i

z tytulu stanu zdrowia lub stopnia
w tym takze zaiwiadczenia o prawie do zasilku

przysluguj4cych uprawnieniach

niepelnosprawnoici,

chorobowego (ZUS ZLA).
6.

Podmiot realizujqcy umowy

o

udzielanie iwiadczen

z

zakresu podstawowej

opieki zdrowotnej informuje Swiadczeniobiorc6w o zakresie, zasadach
i organizacji nocnej i Swiqtecznej opieki zdrowotnej, w szczegolnoSci poprzez
umieszczenie

w

widocmym miejscu \r/ewn4trz wlasnej siedziby/miejsca

udzielania Swiadczen. stosownej informacji.
7.

Pielggniarka

z

ukoriczonym kursem specjalistycznym dot. ordynacji lek6w

i wyrob6w medycznych. ordynuje leki w ramach POZ.
8.

WSPL SPZOZ w Grudzi4dzu udostgpnia podmiotom wykonujqcym dzialalnoS6

lecznicz4 dokumentacjE medyczn4 pacjent6w, jezeli

jest ona

niezbgdna

do zapewnienia ciqglosci Swiadczei zdrowotnych.
9.

Wspoldzialanie

z

innymi podmiotami wykonuj4cymi dzialalnos6 lecznicz4

odbywa sig z przestrzeganiem praw pacjenta oraz powszechnie obowiqzuj4cych
przepis6w prawa.

VIII Zgon pacjenta

. Zqon pacienta w

qabinecic lekarskim

lub \\.

Dziennvm Oddziale

Psychiatrycz.nym

Gabinct lckarski. w kt6r]-m \rykonl-\\.ane s4 ambulatoq,jne Swiadczenia zdro\\'otnc.
traktowany jest.iak miejsce publicznc niebgd4ce szpitalem.

1) Obowi4zki lekarza w prrypadku zgonu

a)

pacjenta w gabinecie:

powiadamia o tym fakcie Dyrektora WSPL SP ZOZ lub Gl. Specjalistg
ds. Swiadczerl Medycznych;

b)

powiadamia policjg o zgonic

c)

wysta\4ia kartg zgonu.

u

miejscu pub)icznym;
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Kart9 zgonu zobowiqzany jest wystawi6 lekatz POZ, (po potwierdzeniu
tozsamosci zmarlego na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu

z fotografi4) kt6ry ostatni w okresie 30 dni przed zgonem udzielal

choremu

Swiadczeri lekarskich lub lekarz innej specjalnoici, lecz4cy pacjenta w okresie 30

dni przed z-gonem. Jesli osoba zmarla nie korzystala z pomocy lekarskiej w tym
okresie, kartQ zgonu wystawia lekarz POZ obecny w przychodni.

W

przypadku zgonu pacjenta

w

gabinecie, kartg zgonu wystawia lekarz,

u kt6rego w gabinecie nastqpil zgon.

2) Zwloki osoby zmarlej, po uprzednim umieszczeniu w specjalnym worku
plastikowym, po uzgodnieniu z Dyrektorem lub osobq zastgpujQcq, nalezy
umiesci6

w

pomieszczeniu

- w danym momencie dostgpnym np. gabinet

lekarski (w miarE mo2liwofui chlodnym), gwarantuj4cym zachowanie szacunku

dla zmarlego. do czasu przybycia zawiadomionej policji. Wymienione worki
plastikowe znajdujq si9 w gabinecie zabiegowym POZ.

3)

Policja powiadamia prokuraturQ o zgonie w miejscu publicznym, a ta podejmuje
decyzjg o wykonaniu. b4dz zaniechaniu vrykonania sekcji zwlok.

4)

Organizacja transportu zwlok spoczywa na wladzach powiatu. Policja dysponuje

informacj4, kt6ra firma ma podpisan4 umowg z powiatem oraz zawiadamiajq.

5)

Przyjgte jest, ze o zgonie w miejscu publicznym rodzing powiadamia policja.

.

Zgon pacjenta w karetce

Wedlug wyjaSniei Inspekcji Sanitamej w przypadku zgonu pacjenta w trakcie
transportu, nalezy mimo wszystko dowie2i zwloki do miejsca prueznaczenia

(odpowiednio szpitala lub domu pacjenta), w zaleznosci od tego, gdzie byl
transportowany. Rzecz4 niedopuszczaln4 jest pozostawienie zwlok

nieodpowiednim. Przewozenie

zwlok

w takim

w miejscu

przypadku,

przewoirniem zwlok w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia

3l

nie

jest

stycznia 1959r.

o cmentarzach i chowaniu zmarlych (tekst jedn. Dz. U.2020, poz. 1947 ze zm.),

a tym samym dalsze wiezienie zmarlego karetkq nie wymaga

zezwolenia,

o kt6rym mowa w art. 14 u.c.c.z. Po zakonczeniu takiego transportu karetka
podlega normalnym procedurom dezynfekcyjnym.

Zrodlo: Serwis lntemetowy ,,Prawo i Zdrowie".

.

Zson pacjenta na terenie WSPL SP ZC)Z
Teren WSPL SP ZOZ jest miejscem publicznym (poza gabinetami lekarskimi

i pracowniami). Osoba, kt6ra pierwsza powziqla wiadomosi o Smierci pacjenta

l3

powiadamia

o tym

natychmiast Dlrektora WSPL SP ZOZ lub osobg go

zastqpuj4cq. a ten \rlznacza lekarza

\i

cclu st$'ierdzenia zgonu. \tystawicnio

karty zgonu i dokonania innych cTynnosci analogiczniejak w pkt 2.

IX Zasady trdostgpnienia dokumentacji medycznej
1. WSPL SP ZOZ

w

Grudzi4d,zo prou,adzi dokumentacjg medycznq os6b

korzystaiqcych zc iwiadczei zdrowotnlch oraz zapewnia ochrong ipouthoSi
danych za$,artych w tej dokumenlacji zgodnie z pou'szechnie oboui4zujqclmi
przepisami prawa.

2. Dokumentacia mcd,vczna udoslgpniana jest pacjentowi

lub

jego

przedstau,icielo\ri ustawo\\'emu. bqdi osobie upouaznionej przez pacjcnta do

jak rirunie2 innym uprarvnionvm podmiotom.
zgodnie z warunkami okre(lonymi \,! ustawie z dnia 6 listopada 2008r.
uzyskiwania dokumentacji.

o prawach pacjenta i Rzcczniku Praw Pacjenta.

3.

Dokumentacja medyczna jest udostqpniana do wglqdu

\l

siedzibie podmiotu

leczniczego bezplatnie.

4.

W WSPL SP ZOZ dokumentacjg medyczn4 udostgpnia sig w lbrmie:

a)
b)
c)
d)
e)
5.

kserokopii.
wyci4gu.
odpisu.

w],druku z systemu informatycznego.
na informatycznym nosniku danlch (ply1a

Na podstawie art. 28 ust. 2a pkt.
pacjenta

i

I

CD-DVI)).

usta\\y z dnia 6 listopada 2008r. o prawach

Rzeczniku Praw Pacienta (Dz. U. 2020 poz. 849 ze 7m.) WSPL SP

ZOZ mo2e pobierai oplatg za udostgpnienie dokumentacji mcd,vcznej. Oplaty.

o

kt6rej mowaT,r zdaniu pieru.szym nie pobiera sig

u

przypadku udostqpnicnia

dokumentacji medycznej pacjcntou,i albo jego przedsta*icielo\^,i ustawo$emu
po raz pierwszy \\.2qdanym zakresie i w spos6b. o kt6rym mowa w art. 27 ust. I
pkt. 2 i 5 (ustawy o pra'wach pacjenu).

6. W przypadku.

gdy u,niosek o uydanie dokumentacji medyczncj sklada osoba

upo\\,azniona

przez pacjenta oplata pobiemna

dotychczasou'ych.
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jest na

zasadaclr

7.

Podstaw4 wyliczenia oplaty za udostgpnienie dokumentacji medycznej jest
wysokos6 przeciqtnego wynagrodzenia

w

poprzednim kwartale, oglaszanego

przez Prezesa Gl6wnego Urzqdu Statystycznego w Dzienniku Urzgdowym:
8.

Podstawa
wyliczenia wysokoSi

Maksymalne oplaty za udostgpnienie dokumentacji
medycznei

przeciEtnego
wynagrodzenia
w poprzednim
kwartale

I strona
wyciqgu albo
odpisu

I strona kopii
albo wydruku

maks.0,002

maks.0,00007
przecigtnego
wynagrodzenia

przeciqtnego
w}nacrodzenia

9.

Dokumentacja
medyczna na
eleklronicznym
noSniku
danych, plyta
CD-DVD
maks, 0,0004
przecigtnego
wynagrodzenia

Po Smierci pacjenta dokumentacja jest udostgpniana osobie upowainionej przez

pacjenta za zycia

lub osobie, kt6ra w chwili zgonu pacjenta byla

jego

prz€dstawicielem ustawor*ym. Dokumentacja udostgpniana jest takze osobie

bliskiej (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta).

X

Organizacja procesu udzielania Swiadczeri zdrowotnych

w przypadku pobierania oplat

l.

WSPL SPZOZ

w

Grudzi4dzu udziela Swiadczen zdrowotnych zarowno

nieodplatnie jak i odplatnie.

2.

Swiadczenia zdrowotne

kd4

udzielone nieodplatnie

w

przypadku zawarcia

przrz zaklad umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej finansowanych

ze (rodk6w publicmych z Narodowym

w

Funduszem Zdrowia,

zakresie

objgtym umowq na rzecz os6b ubezpieczonych.

3.

Udzielanie Swiadczef zdrowotnych odplatnych organizowane jest w taki spos6b,

aby nie ogranicza6 dostgpnoSci do Swiadczen finansowanych ze Srodkdw
publicznych.

4.

Swiadczenia zdrowotne odplatne s4 realizowane na podstawie:

.

umowy z pracodawcq w tym przypadku rozliczenie nastgpuje w okresach

ustalonych

w

umowie,

a

pracownik kozystaj4cy

ze

Swiadczenia

zdrowotnego nie jest obciazany kosaami uslugi;

.

umowy

z

nastgpuje

towarzystwem ubezpieczen

w

- w tym przypadku

okresach miesigcznych, trstalonych
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w

umowie,

rozliczenie

a

pacjent

korzystaj4cy ze Suiadczenia zdrowotnego nie iesl obci42any kosAami
uslugi;

.
.

indywidualnego ro,/lic,/enia,/ pa!.icntcm:

w przypadku iwiadczenia zdrovrotnego odplatnego. pacjent nicubezpieczon)
przed rozpoczgciem udzielania tego s'wiadczenia ma prawo poznat jcgo
cen9:

.

w przypadku Swiadczei odplatnych linansowanych indywidualnie. pacjenr
unosi oplatq w punkcie kasoe)m WSPL SP /.O7. Vzed, \rykonaniem
iwiadczenia rnedycznego ipodlega rejestracji przl- uzlciu kasy liskalnej
przychodni;

o

za zrealizowanic odplatnego Swiadczenia zdro\\,otnego. na /4danie pacjenta
w),stawiana iest faktura.

5.

Organizacja procesu udzielania iwiadczcnia zdrouotnego odplatnego jcst
tozsama z organizacj4 opisanE

\\ rozdziale VL

WysokoSt oplat za udzielanc 6wiadczenia zdrowotne inne

nii finansowan€

ze Srodk6w publicznych

1.

Oplaty mogq by6 pobierane od pacjcnt6'r, r,, nastqpujqcych przypadkach:

a)

za S$iadczcnia medyczne:

-'w przy-padku udzielenia iwiadczenia pacjento\\,i nicubezpieczonemu. a stan
jego zdrou,ia nic zagraZa 2yciu:

- w pzypadku

udzielenia Swiadczenia pacjenlo\\,i

u

zakrcsie nie objqtym

umowq z NFZ.

b)

za czynnoSci

administracine:

- za uydanie odpisu.

lub kopii dokumentacji mcdycznej. zgodnie
z odpowiednimi przepisami 'r'tym zakresie:

- za

w_r,pisu

'wydanie odpisu. \rypisu

a- dla potrzcb

potwierdzonej ptzez leka
z odpowiednimi przepisami

lub kopii

u tym

dokumentacji medycznej.

ubezpieczeniowych. zgodnie

zakresie:

- za wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdro\\,ia pacjenta. dla potrzeb
innych niz proces leczenia

i

diagnozo$ania choroby (nie dot_vc7y w]-danie

zas$iadczenia $, cclu kontynuowaria nauki).

2.

Wysoko(6 oplat za Swiadczenia zdrowotne inne niz finansowane ze Srodkow
publicznych okreilonajest \\ zal4czniku nr
26

I

do regulaminu organizacyjnego.

3. W przypadku

um6w zawieranych z innymi podmiotami ceny Swiadczeri s4

ustalane kazdorazowo ze (wiadczeniobiorcq i podlegajq negocjacjom.

XI Uwagi kofcowe
l. W sprawach nieuregulowanych regularninem organizacyjnym

zastosowanie

maj4 odrEbne przepisy regulujqce te sprawy.

2.

W WSPL SP ZOZ stosowane sq procedury potwierdzone Cenyfikatem ISOflEC
27001 :2017; ISO 9001 :2015.
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