
Uehwala nr 17/2017

Rady Spoleeznej

Szpitala Wolskiego w Warszawie

z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie Regulaminu Organizaeyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny
Gostynskicj Samodzielnego Publieznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w

Warszawic

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy 0 dzialalnosci leczniczej z dnia 15

kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638. ze zm. ), Rada Spoleczna

Szpitala Wolskiego uchwala, co nast((puje:

Rada Spoleczna Szpitala Wolskiego pozytywnie OptnlUJe Regulamin

Organizacyjny Szpitala Wolskiego wraz zal,!cznikami w brzmieniu okreslonym w

zal,!czniku do niniejszej uchwaly.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj((cia.

Przewodniez:tey Rady Spoleez '"cj

Dr M rein H ffman
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Uzasadnienie do lIchwaly Rady Spoleczncj Szpitala Wolskiego nr 1712017 z dnia
23 maja 2017 rokll.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. 0 zmianie ustawy 0 dzialalnosci leczniczej oraz

niektorych innych ustaw ( Oz. U. z 2016r. poz. 960) wprowadzila szcreg zmian do

ustawy z dnia 15 kwietnia 20 II roku 0 dzialalnosci leczniczcj ( m.in. zmiana poj<;cia

..przedsi<;biorstwo" na ..zaklad leczniczy", obowillzek informowania Policji 0

przyj<;ciu do Szpitala pacjenta maloletniego lub pacjcnta, ktorego tozsamosci nic

mozna ustalic, w tym okrcslenie ram czasowych na przekazanic powyzszej informacji;

zmiany Jub doprccyzowanic dcfinicji ustawowych). Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 10

czcrwca 2016r. 0 zmianic ustawy 0 dzialalnoSci leczniczcj oraz niektorych innych

ustaw, kierownicy podmiotow wykonujllcych dzialalnosc leczniczll zobowillzani Sllw

tcrminic do dnia 31 grudnia 2017r. do dostosowania dzialalnosci oraz regulaminow

organizacyjnych do przepisow ustawy. Podmioty tworzllcc zobowillzane zostaly

natomiast do zmiany statutow podmiotow leczniczych.

Uchwalll Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2017r., nr XLV/I 107/2017, podmiot

tworzllcy zmienil statut Szpitala Wolskicgo zast<;pujllc termin ..przedsi<;biorstwo".

tcrminem ..zaklad leczniczy",

Wobec powyzszego, konicczne stalo SI<; wprowadzcnic powyzszych zmlan do

Regulaminu Organizacyjncgo. a takzc dokonanie pozostalych zmian w oparclll 0

obowillzujllCll ustaw9 0 dzialalnosci leczniczej. Ponadto dokonano tahe zmian w

zakrcsic uregulowan dotyczllcych udost<;pniania dokumcntacji medycznej. z uwagi na

zmian<; dokonanll ustawll z dnia 26 kwictnia 2017 roku 0 zmianie ustawy 0 prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjcnta ( OZ.U, z 2017r .. poz, 836), uaktualniono takZc

dclinicje ustawowc,

Ookonano tez zmian 0 charaktcrze organizacyjnym. zmlelllaJllc m.lIl. osob<;

zast9PujllCll Oyrcktora w czasic jego nicobecnosci, czy dodajllc informacj<; 0

posiadanych przcz Szpital ccrtyfikatach.

Slrona 2 z 3 ;I



Wprowadzono rowniez zmIany techniczne - poprawIOno l1umeracJtt paragrafow,

sporzljdzono wersjtt jcdnolitlj.

W za1llcznikach znajduje Sltt m.m. zaktualizowany cennik za lldostttpnienie

dokllmentacji medycznej.
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Zal~cznik do uchwaly Rady Spofecznej nr17/2017 z dnia 23 maja 2017 roku ..
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Zafqcznik do uchwafy Rady Spo!ecznej nr17/2017 z dnia 23 maja 2017 roku ..

Dziall
l'ostanowicnia ogolnc

Regulamin Organizacyjny Szpitala Wolskicgo im. dr Anny Gostynskicj Samodziclnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zwany dalej "Rcgulaminem", okrdla:
sprawy dotyczqcc sposobu i warunk6w udzielania swiadczen zdrowotnych przcz Szpital
Wolski, nicurcgulowanc w ustawie lub statucie, w szczeg6lnosci:

I) cele i zadania podmiotu;
2) strukturcr organizacyjnq przedsicrbiorslw podmiotu, ;
3) rodzaj dzialalnosci leczniczcj oraz zakres udzielanych swiadczen zdrowotnych;
4) miejsce udziclania swiadczen zdrowolnych;
5) przebicg procesu udzielania swiadczen zdrowotnych, z zapewnieniem wlasciwej

dostypnosci i jakosci lych swiadczen w jcdnostkach lub kom6rkach organizacyjnych
przedsicrbiorslw podmiotu;

6) organizacjcr i zadania poszczeg61nych jednostek lub kom6rek organizacyjnych
zaklad6w leczniczych podmiotu oraz warunki wsp61dzialania lych jednostek lub
kom6rek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod
wzglcrdem diagnostyczno-Ieczniczym, pielcrgnacyjnym, rehabilitacyjnym i
administrac yjno-gospodarczym;

7) warunki wsp61dzialania z innymi podmiotami wykonujqcymi dzialalnosc lecznicz'l w
zakrcsie zapewnicnia prawidlowosci diagnostyki, leczenia, pielcrgnacji i rehabilitacji
pacjenl6w oraz ci'lglosci przcbiegu proccsu udzielania swiadczen zdrowotnych;

8) wysokosc oplaly za udostcrpnienic dokumentacji medyczncj ustalonej w spos6b
okreslony wart. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 0 prawach pacjenta i
Rzcczniku Praw Pacjenta;

9) organizacjcr procesu udzielania swiadczen zdrowolnych w przypadku pobierania oplat;
10) •••/ysokosc oplaty za przechowywanie zwlok pacjenta przcz okres dluzszy niz 72

godziny od osob lub instytucji uprawnionych do pochowania zwlok na podstawie
ustawy z dnia 31 slycznia 1959 r. 0 cmenlarzach i chowaniu oraz od podmiotow, na
zlecenie ktorych przcchowuje sicr zwloki w zwiqzku z tocz'lcym sicr postcrpowaniem
karnym;

11) wysokosc oplat za udzielanc swiadczenia zdrowotne inne niz finansowane ze
srodkow publicznych;

12) sposob kicrowania jednostkami lub komorkami organizacyjnymi zakladow
leczniczych podmiolu.

Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowolnej w
Warszawie, dziala na podstawie uslawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 0 dzialalnosci leczniczcj,
zwanej dalej ustaw,! 0 dzialalnosci leczniczej, Statulu nadancgo uchwal'l Rady m.st.
Warszawa a lakze pozostalych przepisow reguluj'lcych prowadzenie dzialalnosci leczniczcj.
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Zal<}cznik do uchwaly Rady Spofecznej nr17/2017 z dnia 23 maja 2017 roku ..

Ilekroe w niniejszym Regulaminie jest mowa 0:
I. Szpitalu Wolskim - nalezy przez to rozumiee Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej;
2. Statueie - nalety przez to rozumice Statut Szpitala Wolskiego im. dr Anny

Gostynskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opicki Zdrowotnej w Warszawie;
3. Dyrektorze - nalety przez to rozumiee Dyrcktora Szpitala Wolskicgo im. dr Anny

Gostynskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Warszawie;
4. ,Jednostec organizaeyjncj - nalezy przcz to rozumiee wyodn,bnion", wskazan" w

Statucic i w 9 28 niniejszego Regulaminu struktur" organizacyjn,,;
5. Komorec organizaeyjncj - nalety przez to rozumiee wyodr"bnion", wskazan" w

9 31 oraz 33-37 niniejszcgo Regulaminu strukturey organizacyjn" Szpitala Wolskiego
lub samodzielnc stanowisko pracy;

6. Wolskim Centrum Zdrowia Psyehiezncgo - nalety przcz to rozumice wyodr"bnion"
strukturey organizacyjn" obejmuj"ea Wolskie Ccntrum Zdrowia Psychiczncgo - Cz"se
Szpitaln" oraz Wolskie Ccntrum Zdrowia Psychiczncgo - Cz"se Ambulatoryjn,,;

7. Swiadezeniu opicki zdrowotncj - nalezy przez to rozumiee swiadczenie okrcSlonc w
ustawic 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych,
obejmuj"ce: swiadczenie zdrowotne, swiadczenic zdrowotnc rzeczowe oraz
swiadczcnie towarzysz"ce.

8. Swiadezcniu zdrowotnym - nalezy przcz to rozumice dzialania sluz"ce zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawic zdrowia oraz inne dzialania mcdyczne
wynikaj"ce z procesu leczcnia lub przcpisow odreybnych reguluj"cyeh zasady ich
udzielania.

9. Swiadezeniu zdrowntnym rzcezowym- nalezy przcz to rozumiee, zwi"zane z
proccsem leczenia leki, srodki spotywcze specjalnego przcznaezenia tywieniowcgo i
wyroby mcdyczne;.

10. Swiadezcniu towarzysz'leym - nalezy przcz to rozumiee zakwaterowanie i
adekwatnc do stanu zdrowia wytywienie w szpitalu lub w innym zakladzie
leczniczym podmiotu Icczniczego wykonuj"cego dzialalnose Iccznicz" w rodzaju
stacjonarne i calodobowc swiadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisow 0

dzialalnosci Icczniczej, uslugi transportu oraz transportu sanitarnego, a takte
zakwaterowanie poza zakladem Icczniczym podmiotu leczniczego, jezeli koniecznose
jego zapcwnienia wynika z warunkow okrcslonych dla dane go swiadczenia
gwarantowanego;

II. Swiadezcniu gwarantow'lIIym - nalety przcz to rozumice swiadczenie opieki
zdrowotnej finansowane w calosci lub wspolfinansowane zc srodkow publicznych na
zasadach i w zakresie okreslonych w ustawic.

12. Promoeji zdrowia nalezy przez to rozumlec dzialania umotliwiaj"ce
poszczcgolnym osobom i spolccznosci zwieykszenie kontroli nad czynnikami
warunkuj"cymi stan zdrowia i przez to jego popraw", promowanie zdrowego stylu
zycia oraz srodowiskowych i indywidualnych czynnikow sprzyjaj"cych zdrowiu;

13. Swiadezcniaeh szpitalnyeh - nalczy prze to rozumiee wykonywanc cal" dobey
kOlllpleksowe swiadczenia zdrowotne polegaj"ce na diagnozowaniu, leczeniu,
piel"gnacji i rehabiJitacji, ktore nic mog" bye realizowanc w ramach innych
stacjonarnych i calodobowych swiadczen zdrowotnych lub ambulatoryjnych
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Zafqeznik do uehwafy Rady Spoleeznej nr17 /2017 z dnia 23 maja 2017 roku ..

swiadezen zdrowotnych; swiadczeniami szpitalnymi Sq takze swiadezcnia udzielanc z
zamiarem zakonczenia ieh udzielania w okresie nicprzckraczajqcym 24 godzin;

14. Ambulatoryjnych swiadczcniach zdrowotnych - nalczy przez to rozumiee
realizowane w Szpitalu Wolskim w zakladach leczniczych Zaklad Lecznictwa
Ambulatoryjnego oraz Zaklad Lecznictwa Ambulatoryjncgo Psychiatrycznego
swiadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz swiadczenia z zakresu
rehabilitacji lcczniczej, udziclane w warunkach niewymagajqcych ich udzielania w
trybie stacjonarnym i calodobowym w odpowiednio urzqdzonym, stalym
pomieszczeniu. Udzielanie tych swiadczen moze odbywae sier w pomieszczeniach
zakladu leczniczego, w tym w pojezdzie przeznaczonym do udzielania tych
swiadczen, lub w miejscu pobytu pacjenta. Dzialalnose lecznicza w rodzaju
ambulatoryjne swiadczcnia zdrowotnc moze obcjmowae takZc udzielanie swiadczen
zdrowotnych, ktorc obejmujq swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w
cclu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego posterpowania leczniczego.

15. Osohic wykonujl!Ccj zawod mcdyczny - nalezy przcz to rozumice osober uprawnion,!
na podstawie odrc;bnych przepisow do udzielania swiadczen zdrowotnych oraz osobC;
legitymujqc,! siC; nabyciem fachowych kwalilikacji do udzielania swiadczen
zdrowotnych w okreSlonym zakresie lub w okreSlonej dzicdzinie medycyny;

16. Stanic naglcgo zagrozcnia zdrowotncgo, stanic naglym - nalezy przez to rozumiee
stan polcgaj,!cy na naglym lub przewidywalnym w krotkim czasie pojawieniu sier
objawow pogarszania zdrowia, ktorego bezposrednim nasterpstwcm moze bye
powazne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzcnie ciala lub utrata zycia,
wymagajqcy podjc;cia natychmiastowych medycznych czynnosci ratunkowych i
leczenia;

17. Opickunic prawnym - nalczy przez to rozumiee osobC; sprawujqca opiekc; nad
pacjentem, berdqc,! rodziccm w przypadku pacjcnta niepelnoletnicgo lub opickunem
ustanowionym przcz wlasciwy organ w trybie okreSlonym w odrc;bnych przepisach
(np. opiekun osoby ubezwlasnowolnionej);

18. Opickunic faktycznym - nalezy przez to rozumice osobC;sprawujqcq, bez obowiqzku
ustawowego, stal,! opieker nad pacjcntcm, ktory zc wzglC;duna wick, stan zdrowia albo
stan psychiczny opicki takiej wymaga;

19. Osohie hliskicj - nalezy przez to rozumiee malzonka, krcwnego lub powinowatego
do II stopnia w linii prostcj, przedstawiciela ustawowego, osobC; pozostajqcq wc
wspolnym pozyciu oraz osober wskazanq przcz pacjenta;

20. I'acjcncic - nalezy przez to rozumiee osobC;zwracajqcq siC;0 udzielenie swiadczen
zdrowotnych lub korzystajqcq ze swiadczen zdrowotnych udzielanych przez podmiot
udzielajqcy swiadczen zdrowotnych lub osobC;wykonuj'lc,! zawod medyczny.

I. Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskicj Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej jcst podmiotem leczniczym nicbc;d'lcym przedsic;biorcq, prowadzonym w
formic samodziclnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej.

2. W Szpitalu Wolskim prowadzone S,!nasterpuj,!ce zaklady lecznicze:
I) Szpital Specjalislyczny - dla swiadczcn zdrowotnych w rodzaju stacjonarne

calodobowe swiadczenia szpitalne,
2) Zaklad Lecznictwa Ambulatoryjnego - dla swiadczcn zdrowotnych w rodzaju

ambulatoryjne swiadczenia zdrowotne,
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Zalqcznik do uchwaly Rady Spo!ecznej nr17 /2017 z dnia 23 maja 2017 roku ..

3) Szpital Specjalistyczny - Lecznictwo Psychiatryczne Stacjoname - dla swiadczen
zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i calodobowe swiadczenia szpitalne
psychiatryczne,

4) Zaklad Lecznictwa Ambulatoryjnego Psychiatrycznego - dla swiadezen
zdrowotnyeh w rodzaju ambulatoryjne swiadezenia zdrowotne psychiatryczne.

3. Zaklady lecznicze Szpitala Wolskiego stanowiq zespol skladnikow majqtkowych, za
pomOCqktorego podmiot leczniezy wykonuje okreslony rodzaj dzialalnosci leczniczej.
Zaklady lecznicze Szpitala Wolskiego nie Sqprzedsi~biorstwami w rozumieniu art. SS'
k.c.

4. Zaklady lecznicze Szpitala Wolskiego Sq jednostkami lokalnymi w rozumieniu
przepisow 0 statystyee publicznej, dla ktoryeh nie sporzqdza si~ odn;bnego bilansu.

5. Siedzibq zakladow lcezniczych jest Warszawa, adres: ul. Kasprzaka 17, 01-211,
Warszawa.

6. Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej moze uzywac nazwy skroconej: "Szpital Wolski".

7. Siedzibq Szpitala Wolskiego jest Warszawa, adres: ul. Kasprzaka 17, 01-211,
Warszawa.

8. Miejseem udzielania swiadczen zdrowotnych Sq budynki Szpitala Wolskiego
zlokalizowane w miejseu jego siedziby, obejmujqce pomieszczenia znajdujqce si~ w
pawilonach nr 1-12 przeznaczone do wykonywania swiadczen zdrowotnych
zgloszonych do rejestru podmiotow wykonujqcych dzialalnosc lecznicZlj z
uwzgl~dnieniem ciqgow komunikacyjnych przeznaczonych do przewozenia i
transportu pacjentow. Miejscem udzielania swiadczell przez Szpital Wolski mogq bye
miejsca pobytu pacjenta, ktoremu swiadczona jest opieka medyczna.

~5

I. Celem dzialania Szpitala Wolskiego jest wykonywanie dzialalnosci leczniczej
polegajqcej na udzielaniu swiadczen zdrowotnych w rodzaju: stacjonarne ealodobowe
swiadczenia zdrowotne szpitalne oraz ambulatoryjne swiadczenia zdrowotne.

2. Dzialalnosc lecznicza wykonywana przez Szpital Wolski moze polegae takZe na:
I) promoeji zdrowia,
2) realizacji zadan dydaktycznych i badawczych w powiqzaniu z udziclaniem

swiadezen zdrowotnych i promocjq zdrowia, w tym wdrazaniem nowych
technologii medycznych oraz metod leczenia.

3. Szpital Wolski moze uczestniczye w przygotowywaniu osob do wykonywania zawodu
medycznego i ksztalceniu osob wykonujqcych zawod medyczny na zasadach
okreslonych w odr~bnych przepisach regulujqcych ksztalcenie tych osob.

4. Szpital Wolski moze prowadzic wyodn;bnionq organizacyjnie dzialalnosc innq niz
dzialalnosc lecznicza w zakresie wskazanym w Statucie Szpitala Wolskiego.
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Zalqcznik do uchwaly Rady Spotecznej nr17/Z017 z dnia 23 maja 2017 roku ..

I. Zadanicm Szpitala Wolskiego jest wykonywanie dzialalnosci leczniczej w rodzaju:
stacjonarne calodobowe swiadczenia zdrowotne szpitalnc oraz ambulatoryjne
swiadczenia zdrowotne, w nastl{puj'lcych zakresach:

1) choroby wewm;trznc,
2) cndokrynologia,
3) gastroentcrologia,
4) kardiologia,
5) ncurologia,
6) diabctologia,
7) chirurgia ogolna,
8) chirurgia naczyniowa,
9) psychiatria,
10) rchabilitacja medyczna,
11) onkologia kliniczna,
12) farmakologia kliniczna,
13) radiologia i diagnostyka obrazowa,
14) patomorfologia,
(5) diagnostyka laboratoryjna,
16) medycyna pracy,
(7) gcriatria.
2. Ponadto Szpital Wolski wykonujc dzialalnosc Iccznicz'l wyl'lcznic w rodzaju

stacjonarnc calodobowc swiadczenia zdrowotne szpitalnc w nastc;puj'lcych zakresach:
I) anestczjologia i intcnsywna terapia.
2) mcdycyna ratunkowa.

3. Szpital Wolski prowadzi dokumcntacjl{ lI1cdyczn'l zgodnic z obowi'lzuj'lcymi
przcplsaml.

4. Szpital Wolski posiada Ccrtyfikat Systcmu Zarzqdzania Jakosci'l nr 1272/5/2014z dnia
17 listopada 2014 roku potwicrdzaj'lcy, iz Szpital Wolski w zakrcsic swiadczcnia
uslug zdrowotnych oruz proll1ocji zdrowia rcalizowanych w warunkach szpitalnych i
ambulatoryjnych spelnia WYll1aganianormy PN-E ISO 9001 :2009.

5. Szpital Wolski posiada certyfikat akredytacyjny nr 2013/56 z dnia 14 listopada
2014roku potwierdzaj'lcy spelnicnic standard ow akredytacyjnych dla lecznictwa
szpitalncgo.

Dzial II
Cz\,sc organizacyjna

Rozdzial I
Zar.r."dzanie Szpitalcm Wolskim

I. Szpitalem Wolskim kicruje i rcprczcntuje go na zcwn'ltrz Dyrcktor.
2. Dyrektor samodziclnie podejmuje decyzje w zakresie zarzqdzania Szpitalcm Wolskim,

niczastrzezonc w Statucie oraz obowiqzuj'lcych przepisach na rzccz innych organow i
ponosi za nic okrdlon'l prawcm odpowiedzialnosc.
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3. Dyrektor jest przelozonym wszystkich pracov,nik6w.

~8

1.Dyrektor wykonuje swoje zadania w szczeg61nosci przy pomocy:
I) Zastcrpcy Dyrektora ds. Leeznictwa;
2) Zastcrpcy Dyrektora ds. Finansowych - GI6wnego Ksicrgowego;
3) Zastcrpcy Dyrektora ds. Organizacyjno - Eksploatacyjnych;
4) Zastcrpcy Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedazy Uslug Medycznych;
5) Naczelnej Pielcrgniarki.

2. Osoby zatrudnione na stanowiskach, a kt6rych mowa w S 8 ust.] pkt 1-4, s[j pracov,nikami,
a kt6rych mowa wart. 128 S 2 ust. 2 kodeksu pracy.

I. Dyrektor, z zastrzezeniem S 8 Regulaminu, kieruje Szpitalem Wolskim takZe poprzez
kierownik6w jednostek i kom6rek organizacyjnych oraz osoby zatrudnione na
samodzielnych stanowiskach pracy.

2. Dyrektor maze upowaznic osoby zajmuj[jce stanowiska, 0 kt6rych lI10wa w ustcrpie
poprzedzaj[jcym oraz S 8 Regulaminu do wykonywania niekt6rych uprawnicn
zwierzchnika sluzbowego w stosunku do podleglych im pracownik6w.

S 10

I. Organem inicjuj[jcym i opiniodawczym podmiotu, kt6ry utworzyl Szpital Wolski, oraz
organem doradczym Dyrektora jest Rada Spoleczna dzialaj[jca przy Szpitalu Wolskim.

2. Zakres i tryb dzialania Rady Spolccznej okreSla ustawa 0 dzialalnosci leczniczej, statut
oraz jej regulamin.

~ 11

I. Organem doradczym i inicjuj[jcym Dyrektora w zakresie spraw zwi[jzanych z udzielaniell1
swiadczen opieki zdrowotnej jest powolywana przez Dyrektora Rada Medyczna.

2. Zakres i tryb dzialania Rady Medycznej okreSla Regulamin Rady Medycznej Szpitala
Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Sall1odzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej w Warszawie.

1. Dyrektor maze ustanawiac pelnomocnik6w do realizacji okreslonych zadan Szpitala
Wolskiego ustalaj[jc kazdorazowo zakres i czas ich umocowania.

2. Pelnoll1ocnicy ustanowieni przez Dyrektora dzialaj'l w granicach umocowania.
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Regulaeje wewn~trzne dotyez,!ce funkejonowania Szpitala Wolskiego \vydawane sq prLez
Dyrektora mi~dzy innymi w formie:

I. Regulaminow;
2. Zarzqdzen;
3. Dokumentaeji przedstawiaj,!eej proees udzielania swiadezen zdrowotnyeh;
4. Instrukeji;
5. Wytyeznyeh;
6. Informaeji;
7. Pism okolnyeh;
8. Polecen.

~ 14

W Szpitalu Wolskim ustala si~ nast~puj,!ey wykaz stanowisk kierowniezyeh:
1. Zast~pea Dyrektora;
2. Zast~pea Dyrektora ds. Finansowyeh - Glowny Ksi~gowy;
3. Naezelna Piel~gniarka;
4. Ordynator;
5. Zast~pea Ordynatora;
6. Piel~gniarka Oddzialowa;
7. ZastlYpeaPiel~gniarki Oddzialowej;
8. Piel~gniarka Koordynujqea;
9. Kierownik Przyehodni Speejalistyeznej;
10. Przelozona Przyehodni Speejalistyeznej;
II. Kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego;
Ila. Zast~pea Kierownika Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego;
12. Kiero\\11ik SOR;
13. Kierownik Zakladu;
14. Kierownik Poradni;
15. Kierownik Praeowni;
16. Kierownik Dzialu;
17. Kierownik Sekeji;
18. Kierownik Osrodka,
19. Dla stanowisk, 0 ktoryeh mowa w us!. I - 18 Dyrektor moze ustanowic stanowisko

zast~pey.

~ IS

1. Osoby pelniqee funkeje wymienione w S 8 stanowi,! Kolegium Dyrekeji, dzialaj,!ce pod
przewodnietwem Dyrektora, przy pomoey ktorego Dyrektor koordynuje i uzgadnia
dzialania poszczegolnych pionow oraz jednostek i komorek organizaeyjnyeh Szpitala
Wolskiego.

2. Do zadan Kolegium Dyrekcji nalezy tahe opiniowanie projektow zafZ'ldzen dotyezqeyeh
istotnych zagadnien dla funkejonowania Szpita1a Wolskiego.

3. Kolegium Dyrekeji stano wi tahe wewnlYtrzny organ doradezy Dyrektora.
4. Posiedzenia Kolegium Dyrekeji zwoluje Dyrektor.
5. W zaleznosei od zakresu omawianyeh spraw, w posiedzeniaeh Kolegium Dyrekeji mogq
na zaproszenie Dyrektora uczestniezyc inne osoby niz wymienione w S 8.
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6. W posiedzeniach Kolegium Dyrekcji uczestniczy Kierovmik Dzialu Organizacyjno -
Prawnego, ktory zapevmia obslugC; administracyjnll oraz SPorzlldza wykaz ustalen
Kolegium Dyrekcji, ktory przekazujc Dyreklorowi do zatwicrdzenia.

7. Kserokopia zatwicrdzonego wykazu ustalen przekazywana jest niezwlocznie drogll
wevmc;trzncj poczty clektronicznej, za potwierdzeniem odbioru, lub za pomocll
obowillzujllcego w Szpitalu elektronicznego systcmu obiegu dokumcntacji czlonkom
Kolegium Dyrekcji oraz innym wskazanym przez Dyrektora pracownikom Szpitala.

8. W przypadku braku ustalen, Kierownik Dzialu Organizacyjno - Prawnego zamieszcza na
liscie obecnosci infonnacjc; 0 tresci "brak uSlalen", klorll opatruje datll i podpisem.

~ 16

I. W przypadku nieobecnosci Dyrektora, zastc;puje go Zaslc;pca Dyrektora ds. Lecznictwa, z
zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku nicobecnosci Zaste;pcy Dyrcktora ds. Lecznictwa, Dyrektora zastc;puje
Zaslc;pca Dyrektora ds. Organizacyjno - Eksploatacyjnych .

3. Zastc;pcc; Dyrektora ds. Finansowych - Glovmy KsiC;gowy zastc;puje przez Kierownik
Sekcji Finansowo- Ksic;gowej,

4. Naczelnll Pielc;gniarkc; zastc;puje Przelozona Przychodni Specjalistyczncj,
5. Zastc;pce; Dyrektora ds. Markelingu i Sprzedazy Uslug Medycznych zaste;puje Kierownik

Sekcji Rozliczen Uslug Medycznych,
6. Zastc;pcc; Dyrcktora ds. Organizacyjno - Eksploatacyjnych zaslc;puje Zastc;pca Dyrektora

ds. Marketingu i Sprzedazy Uslug Medycznych,
7. Zaslc;pce;Dyrektora ds. Lecznictwa zastc;puje Ordynator Oddzialu kardiologicznego.
8. W sytuacjach szezegolnych, za zgodll Dyrektora dopuszczalne jest wprowadzenie

odstC;pstwod wyzej wskazanych uregulowan.
9. Poza godzinami pracy Dyrektora podejmowanie czynnosci zarZlldczych w biezllcych

sprawach nieprzekraczajllcych zwyklego zarzlldu nalezy do Starszego Lekarza Dyzuru.
10. Starszego Lekarza Dyzuru wyznacza Zastc;pca Dyrektora ds. Lecznictwa sposrod
nastc;pujllcych lekarzy dyzurujllcych w oddzialach szpitalnych lub Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym: ordynalorow, zaslc;pcow ordynalora, kierownikow jednostki lub komorki
organizacyjnej, lekarzy specjalistow z odpowiednim doswiadczeniem zawodowym.
10. Do obowillZkow slarszego Lekarza Dyzuru nalezy podejmowanie decyzji w sprawach

niecierpillcych zwloki, a zwi¥anych z funkcjonowaniem Szpitala Wolskiego i udzielaniem
swiadczen zdrowotnych, w szczegolnosci:
I) powiadamianie odpowiednich sluzb w sytuacjach alarmowych ( tj. zwillzanych z

udzialem sil natury, awariami technieznymi i budowlanymi oraz innymi czynnikami
powodujllcymi zagrozenia dla pacjentow i personelu oraz funkcjonowania Szpitala
Wolskiego);

2) rozstrzyganie w kwestiach spornych dotYCZllcych przeniesienia lub umieszczenia
pacjenta w oddziale szpitalnym;

3) rozstrzyganie w kwestiach spornych dotYCZllcych przeniesienia pacjenta do innego
podmiotu leczniczego;

4) pilne przekazywanie telefonicznej infonnacji Dyrektorowi lub jego Zastc;pcom 0

istotnych zdarzeniach w czasie pelnienia dyzuru.
II. W lenninie do 28 dnia danego miesillca Zaste;pca Dyrektora ds. Lecznictwa

przekazuje do kazdego oddzialu szpitalnego, Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
oraz do Dzialu Kadr i Szkolen liste; Starszych Lekarzy Dyzuru sporZlldzonll na
kolejny miesillc kalendarzowy.
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12. Slarszy Lekarz Dyzuru sporz'ldza kazdorazowo raport z pelnionego dyzuru w
Ksi~dze Raportow Starszego Lekarza Dyzuru, ktora przekazywana jesl do
Sekretariatu Dyrektora, do godziny 8.00 dnia nasl"pnego. W niedziel~, swi~ta oraz
dni wolne od pracy Ksi"ga Raportow Starszego Lekarza Dyzuru przekazywana jest
kolejnemu Starszemu Lekarzowi Dyzuru.

~ 17

I. Do zadail Dyrektora nalezy w szezegolnosci:
I) reprezentowanie Szpitala Wolskiego na zewn'ltrz;
2) kierowanie Szpitalem Wolskim w zakresie wszelkieh spraw, w szezegolnosci

udzielania swiadezen zdrowotnyeh, dzialalnosci administracyjnej, gospodarki
finansowej, gospodarki kadrowej oraz zarz<jdzanie infrastruktur'l;

3) organizowanie pracy w Szpitalu Wolskim w sposob zapewniaj'ley osi'lgni~cie cel6w
oraz mozliwosc realizacji zadan statutowych Szpitala Wolskiego;

4) wytyczanie kierunkow strategii rozwoju Szpitala Wolskiego oraz ich realizaeja;
5) wykonywanie uprawnien zwierzchnika sluzbowego wobec pracownik6w Szpitala

Wolskiego;
6) sprawowanie kontroli zarz'ldczej;
7) wykonywanie czynnosci zwi'lzanych z funkcj'l pracodawcy w rozumieniu przepis6w

prawa pracy;
8) gospodarowanie srodkami finansowymi i rzeczowymi pozostaj"cymi w dyspozycji

Szpilala Wolskiego;
9) podejmowanie decyzji 0 tworzeniu, przeksztalcaniu b'ldz likwidacji komorek

organizacyjnych dzialalnosci podstawowej na zasadach wynikaj'lcych ze Statutu oraz
ustawy 0 dzialalnosci leczniczej;

10) powolywanie w drodze zarz<jdzenia slalych lub doraznych komisji, komitet6w lub
zespolow doradczych; aktualny wykaz funkcjonuj'leych w Szpitalu Wolskim komisji,
komitetow oraz zespolow doradczych umieszczony jest przez Kierownika Dzialu
Organizacyjno - Prawnego na wewn~trznej slronie internetowej;

II) podejmowanie dzialan Zwi'l7.anych z zapewnieniem wlasciwej organizaeji i jakosci
swiadczen zdrowotnych;

12) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy;
13) ubczpieczenie Szpitala Wolskiego w sprawach dotycZ<jcyeh OC, nieszcz~sliwych

wypadow, ubezpieczenie mienia i innych;
14) wykonywanie innych zadan wynikaj'lcych ze statutu oraz odr"bnych przepisow.
2. Dyrektor sprawuje bezposredni nadzor nad dzialalnosci" Wolskiego Centrum Zdrowia

Psychicznego.

~ 18

I. Zast~pcy Dyrektora oraz Naczclna Piel~gniarka podejmuj'l dccyzje w zakresie
powierzonych im spraw, wskazanych odpowiednio w S 19-24 niniejszego Regulaminu,
kt6re nie s'l zastrzezone do kompetencji Dyreklora, a ponadto nadzoruj'l realizacj" zadan
powierzonych podleglym im jednostkom i kom6rkom organizacyjnym, w szczeg61nosci
poprzez:
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I) przygotowywanie szczegolowych danych na temat prowadzonych spraw Szpitala
Wolski ego oraz informowanie Dyrcktora 0 potrzebach i problcmach wynikaj~cych z
biez~cej dzialalnosci danego pionu;

2) planowanie realizacji zadaii pionu;
3) przygotowywanie pism dotycz~cych dzialania podleglego plOnu, ktore wymagaN

zatwierdzenia przez Dyrektora;
4) udzial w naradach organizowanych przez Dyrektora, jak rowniez udzial w spotkaniach

pracownikow jednostek i komorek organizacyjnych Szpitala Wolskiego
wspolpracuj~cych z pionem danego zastt;pcy dyrektora;

5) wystt;powanie do Dyrektora z wnioskami dotyc~cymi zatrudnienia, awansowania,
zmiany wynagradzania oraz warunkow pracy podleglych pracownikow;

6) wyst'Ypowanie do Dyrektora z wnioskami dotyc~cymi udzielania kar oraz zwalniania
pracownikow w ramach podleglego pionu;

7) zatwierdzanie zakresow czynnosci pracownikow pozostajllcych w stosunku
podpor.lqdkowania;

8) udzielanie urlopow bezposrednio podleglym pracownikom;
9) przygotowywanie szczegolowych raportow dotycz~cych pracy plOnu w zakresie i

temlinach okrdlonych przez Dyrektora;
10) nadzor nad dyscyp1inll pracy oraz przestrzeganiem przepisow BHI',

przeciwpozarowych i sanitamo - cpidemiologicznych.
2. Szczegolowe zakresy czynnosci zastt;pcow Dyrektora oraz Naczelnej Pielt;gniarki ustala

Dyrektor.

!i 19

I. Zastt;pca Dyrektora ds. Lecznictwa, z zastrzezeniem us!. 2 sprawuje nadzor nad
jednostkami i komorkami organizacyjnymi udzielaj~eymi swiadczeri opieki zdrowotnej w
celu zapewnienia wlasciwego poziomu swiadczonych uslug oraz mozliwie najlepszych
efektowekonomicznych.

2. Nadzor nad Wolskim Centrum Zdrowia I'sychicznego sprawujc bezposrednio Dyrektor.
3. Do obowi~zkow Zastt;pcy Dyrektora ds. Lecznictwa nalezy w szczegolnosci:

I) nadzor i koordynowanie dzialalnosci Szpitala Wolskiego w zakresie udzielania
swiadczeri opieki zdrowotnej.

2) przygoto\\ywanie propozycji rozwi~zari poprawiaj~cych jakosc i efektywnosc w
zakresie dzialalnosci podstawowcj Szpitala Wolskiego;

3) nadzor nad gospodark~ lekami, krwi~ i preparatami krwiopochodnymi, a we
wspolpracy z Naczeln~ Pielt;gniark~ nad srodkami pomocniczymi;

4) koordynowanie prac nad standaryzacj~ postt;powania medycznego w Szpitalu
Wolskim oraz nadzor nad procesem wdrazania i realizacji ustalonych standard6w
opieki medycznej;

5) planowanie i optymalizacja zatrudnienia oraz udzial w procesie rekrutacji personelu w
powierzonym obszarze zadaIi;

6) rozpatrywanie skarg na dzialalnosc personelu medycznego i przedstawianie wniosk6w
w tym zakresie Dyrektorowi, z zastrzezeniem, iz skargi dotyczllce dzialalnosci
Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, po zarejestrowaniu w sekretariacie
Zastt;pcy Dyrektora ds. Lecznictwa, przekazywane sq Kierownikowi Wolskiego
Centrum Zdrowia Psychiczncgo celem rozpatrzenia i przcdstawienia stosownych
\\11iosk6w Dyrektorowi;

7) dbalosc 0 odpowiedni~ jakosc uslug medycznych;
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8) analizowanic i wnioskowanic w sprawic zmian struktury organizacyjnej Szpitala
Wolskiego dla usprawnicnia funkcjonowania podleglych jednostck i komorck
organizacyjnych oraz ich przystosowania do zawartych umow 0 swiadczcnic uslug
medycznych;

9) organizowanic wspolpracy l1liydzy kOl1lorkal1li organizacyjnymi dzialalnosci
podstawowcj;

10) nadzor nad organizacj'l pracy podlcglcgo personelu medycznego;
II) nadzor nad prowadzenicm dokumcntacji medyczncj;
(2) nadzor nad prawidlo"'/ym przcbiegiem spccjalizacji lekarskich i stazy podyplomowych

oraz studenckich praktyk lekarskich;
(3) wnioskowanic w sprawie planow rel1lontow i inwestycji oraz planow zakupu

aparatury i sprzytu medyczncgo pod wzglydem ich korelacji z planal1li uslug
mcdycznych;

14) kierowanic pracami oraz sprawowanie nadzoru nad zespolami, komitetami oraz
komisjami, zgodnie z zarzqdzeniami Dyrektora Szpitala;

15) nadzor nad przestrzcganiem praw pacjcnta;
16) wykonywanic innych zadan zleconych przez Dyrcktora.

4. Zastypca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za prawidlowe funkcjonowanie podleglych
jednostck i komorek organizacyjnych zgodnie z wytyczonymi celami, zadanial1li i
zasadal1li oraz za rzctclnc, prawidlowc i tcrminowe sporz'ldzanie przez podlcgle jednostki i
komorki organizacyjne obowi'lzuj'lcej sprawozdawczosci.

5. Zastypca Dyrektora ds. Lccznictwa nadzoruje realizacj<; umow 0 udzielanie swiadczen
opicki zdrowotncj zawartych przez Szpital Wolski na rzccz pacjentow z:
I) podmiotami "''Ykonuj'lcymi dzialalnosc lecznicz'l;
2) osobami wykonuj'lcymi zawod Illedyczny w ralllach indywidualnej praktyki lub

indywidualncj spccjalistycznej praktyki;
3) grupowymi praktykallli lekarskimi;
4) osoballli IcgitYllluj'lcYllli siy nabycielll facho"''Ych kwalifikacji do udzielania

swiadczen opieki zdrowotnej w okrdlonYIll zakresie lub w okrdloncj dziedzinie
Illedycyny.

6. Zastypca Dyrektora ds. Lecznictwa nadzoruje umo\\'Y w przedmiocie praktyk
zawodo\rych, stazy i wolontariatu zawartc przez Szpital z lekarzami oraz psychologami.
7. Zastypca Dyrcktora ds. Lecznictwa nadzorujc zawicranie i realizacjy umow 0 badania
kliniczne.

~ 20

1. Zastypca Dyrektora ds. Finansowych, ktory jest jednoczesnie Glownym Ksiygowym,
odpowiada za organizacjy, koordynacjy, monitorowanic i nadzor w 7.akresie ksi<;gowosci
prowadzonej w Szpitalu Wolskim.

2. Do zadan Zast<;pcy Dyrcktora ds. Finansowych - G1owncgo Ksi<;gowego nalczy w
szczegolnosci:
I) prowadzcnie rachunkowosci Szpitala Wolskiego;
2) \\'Ykonywanic dyspozycji srodkami picniyznymi;
3) sporz'ldzanie projektow sprawozdan finansowych;
4) nadzor nad rcalizacj'l planu finansowego Szpitala Wolskicgo, w tym wst<;pna kontrola

zgodnosci operacji gospodarczych i finansO\rych z planem finansO\ryl1l;

Strona 14 z 67



Zatqcznik do uchwafy Rady Spofecznej nr17/2017 z dnia 23 maja 2017 roku ..

5) dokonywanie wst~pnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokumentow dotyczqcych
operacji gospodarczych i finansowych;

6) przygotowywanie analiz dotyczqcych sytuacji finansowcj Szpitala Wolskiego;
7) nadzor nad sporzqdzaniem przcwidzianych prawem sprawozdan finansowych oraz

innej obowiqzkowej sprawozdawczosci finansowcj;
8) nadzor merytoryczny nad prowadzeniem analiz statystyczno - kosztowych proccdur

medycznych z uwzglt;dnieniem ich wevm~trznej analityki ekonomicznej;
9) nadzor nad rcalizacjq przez Szpital Wolski obowiqzkow platnika skladck na

ubczpieczenie spolcczne, zdrowotnc oraz nalcznosci podatkowych;
10) nadzor nad rcalizacjq umow 0 dofinansowanie ze srodkow europcjskich;
II) wykonywanic innych zadan zlcconych przez Dyrektora.

~ 21

I. Zastc;pca Dyrektora ds. Organizacyjno - Eksploatacyjnych odpowiada za zape\\11ienie
odpowicdniego poziomu w zakresie infrastruktury, obslugi, administracji, sprawnosci
instalacji szpitalnych, sprzc;tu i urzqdzen mcdycznych, zaopatrzenia, napraw bieZljcych i
rcmontow Szpitala Wolskiego koniecznych do prowadzcnia dzialalnosci, a takZe
podcjmowanie inicjatyw dla zapcwnienia dodatkowych srodkow finansowych i
rzeczowych dla potrzeb Szpitala.

2. Do obowiqzkow Zast~pcy Dyrektora ds. Organizacyjno - Eksploatacyjnych nalezy w
szczegolnosci:
I) przygotowywanie projcktow planow inwestycyjnych;
2) wyst~powanic 0 zakup nowych urzqdzen;
3) kontrola magazynowania i prawidlowego wykorzystania zakupionych towarow;
4) nadzornad:

a) prawidlowym funkcjonowaniem obicktow i urzqdzcn w Szpitalu Wolskim;
b) pracami remontowo - budowlanymi obicktow Szpitala Wolskiego oraz kontrola i

analiza kosztow zwiqzanych z pracami remontowo - budowlanymi;
c) porzqdkicm i bezpieczcnstwem na tcrcnie Szpitala Wolskiego;
d) gospodarowaniem odpadami, w tym odpadami medycznymi;
e) zaopatrzeniem Szpitala Wolskiego, w szczcgolnosci kontrola dokonywanych

zamowien z rzeczywistymi, racjonalnymi potrzcbami;
f) uslugq sprzqtania tcrcnu zewnc;trznego, pomicszczen administracyjnych oraz

ciqgow komunikacyjnych;
g) realizacjq zamowien publicznych;
h) opracowaniem umow w sprawach odplatncgo swiadczenia uslug, wynaJmu lub

dzicrzawy nieruchomosci oraz poszczegolnych pomieszczen;
i) wykonanicm planu inwcstycyjnego;
j) przygotowywaniem konkursow ofert oraz zawieraniem umow na swiadczenia

opieki zdrowotncj;
k) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora.

~ 22

I. Zasttrpca
sprzedaz

Dyrcktora ds. Marketingu i Sprzedazy Uslug Medycznych odpowiada za
swiadczen zdrowotnych, w tym nadzor nad zawicranymi umowami w
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sprzl{tu
sprzlftu

udzielaniem
w Szpitalu

komputerow'l, diagnostyk'l
zwi'lzanych 70 uzytkowaniem

ambulatoryjnego wraz z
medycznych udziclanych

przedmiocie sprzcdazy swiadczen zdrowotnych oraz planowanie strategii marketingowej
Szpitala Wolskiego

2. Do obowi'lzkow ZastlfPcy Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedazy Uslug Medycznych
nalezy w szczegolnosci:

1) planowanie strategii marketingowych Szpitala Wolskiego na rynku uslug
medycznych;
2)analiza potrzeb Szpitala Wolskicgo w zakresie sprzedazy uslug medycznych i
koordynacja w tym zakresie z Zastlfpq Dyrektora ds. Lecznictwa;
3) koordynacja i wspolpraca z Zastl{pc'l Dyrektora ds. Finansowych - Glownym
Ksil{gowym w przygotowaniu projektu rocznego planu finansowego Szpitala
Wolskiego i rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego;
4) nadzor nad realizacj'l zadan w zakresie rozliczen umow na udzielanie swiadczen
opieki zdrowotnej;
5) nadzor nad realizacj'l zadan zwi'lzanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych
pacjentow dla potrzeb rozliczen 70 Narodowym Funduszem Zdrowia i z innymi
plalnikami;
6) nadzor nad prowadzeniem listy oczekuj'lcych na udzielanie swiadczen
zdrowotnych;
7) nadzor nad administrowaniem sieci'l
komputerowego oraz rcalizacj'l innych zadan
komputerowego isystemu elektronicznego;
8) nadzor nad procesem zapisu pacjenta
kompleksowej informacji na temat uslug
Wolskim;
9) wykonywanie innych zadan zleconych przez Dyrektora.

~ 23

I. Naczelna Piellfgniarka odpowiada za organizacjt;, koordynowanie, monitorowanie i
nadzor nad organizacj'l pracy pcrsonelu piell{gniarskicgo i pomocniczego, we wspolpracy z
ZastlfPC'l Dyrcktora ds. Lccznictwa oraz kierownikami jednostek i komorek
organizacyjnych dzialalnosci podstawowej.

2. Do zadan Naczelnej Piell{gniarki nalezy w szczegolnosci:
I) zapewnienie sprawnosci w procesie organizowania i funkcjonowania opieki

piellfgniarskicj w Szpitalu Wolskim;
2) nadzor, kontrola i koordynowanie pracy piell{gniarek oraz pozostalego podleglego

personelu medycznego, z wyl'lczeniem sekretarek medycznych, ktorych nadzor,
kontrola i koordynowanie pracy powierzone zostaje Koordynatorowi ds. dokumentacji
medyeznej oraz rehabilitantow, ktorych nadzor, kontrola i koordynowanie pracy
powier,wne zostaje Kierownikowi Zakladu Rehabilitacji Leczniczej w porozumieniu z
OrdynatoramilKierownikami jednostek i komorek organizacyjnych dzialalnosci
podstawowej;

3) koordynowanie wykonywania zadan przez Piell{gniarki Oddzialowe/Koordynuj'lce;
4) koordynowanie zadan zwiqzanych z promocj'l zdrowia oraz programami

profilaktycznymi realizowanymi w Szpitalu Wolskim;
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5) nadzor nad stancm sanitarno - cpidemiologicznym Szpitala Wolskiego;
6) nadzor nad uslugami pralniczymi;
7) nadzor nad zwalczaniem zakazcn wewn'ltrzszpitalnych;
8) nadzor nad gospodark'l srodkami pomocniczymi;
9) planowanie i optymalizacja zatrudnienia oraz udzial w procesie rekrutacji pcrsonelu w

powierzonym obszarze zadan;
10) nadzor nad wlasciwym prowadzeniem dokumentacji medycznej przez podlegly

pcrsonel;
I I) nadzor nad zywienicm pacjentow;
12) nadzor nad prawidlow'l rcalizacj'l transportu wewnc;trzncgo;
13) nadzor nad utrzymaniem czystosci w komorkach organizacyjnych dzialalnosci

podstawowej;
14) koordynowanie zadan wykonywanych przez Sekcjy Epidemiologii Szpitalnej,

Stcrylizatornic;, Pracownikow Socjalnych, Dietctyka;
15) uczcstnictwo w kontrolach przcprowadzanych przez Stacjc; Sanitarno-

Epidemiologiczn'l;
16) wspolpraca zc szkolami i uczclniami ksztalc'lcymi m.in. ratownikow medycznych,

tcchnikow masazystow, pielc;gniarki, a takZe nadzor nad zawieranymi ze szkolami i
uczelniami umowami 0 praktyczn'l naukc; zawodu, praktykami wakacyjnymi,
praktykami piclygniarskimi; nadzor nad umowami w przedmiocic stazy i wolontariatu
zawartymi przez Szpital z pielc;gniarkami, ratownikami medycznymi oraz terapeutami
zajc;ciO\vymi;

17) wspolpraca z firmami uslugowymi/pralnia, zywienie, laboratorium, sprz'ltanic;
18) wspolpraca z WOIPiP oraz Polskim Towarzystwem Piclygniarskim i innymi

organizacjami zrzcszaj'lcymi pielygniarki i ratownikow medycznych;
19) czuwanic nad przestrzcganiem praw pacjenta przez podlcgly personcl;
20) wykonywanie innych zadan zlcconych przcz Dyrektora.

~ 24

1. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii i
w pozostalych oddzialach szpitalnych, w ktorych obsada dyzurowa jest wiyksza niz
jcdcn lekarz, wprowadza siC;funkcjy lckarza koordynuj'lcego organizacjc; udzielania
swiadczen zdrowotnych poza godzinami pracy kicrownikow komorek
organizacyjnych dzialalnosci podstawowej.

2. Zadania lckarza koordynuj'lccgo powierza siC; jednemu z dwoch lekarzy
udzielaj'lcych swiadczen zdrowotnych w czasie, 0 ktorym mowa w us!.l.

3. Lekarz koordynuj'lcy uprawniony jcst do podejmowania wszelkich czynnosci i dzialan
naleZ<jcych do kompctencji kiero\\11ika danej komorki organizacyjnej, zwi'lzanych z
organizacj'l udzielania swiadczen zdrowotnych w danej komorce.

4. Lekarza koordynuj'lcego wyznacza Zastypca Dyrektora ds. Lccznictwa na wniosek
kierownika wlasciwego Oddzialu lub innej komorki organizacyjncj uzgodniony z
lekarzami wyznaczonymi do pelnicnia funkcji lekarza koordynuj'lccgo.

5. Wniosek kierownika Szpitalncgo Oddzialu Ratunkowego kicrowany jest do
Sekretariatu Dyrckcji do 25 dnia micsi'lca na miesi'lc kolejny, a nastypnie do 28 dnia
miesi'lca lista Ickarzy wyznaczonych do pelnicnia zadan lekarza koordynuj'lcego,
przekazywana jcst do odpowiednich komorek organizacyjnych oraz Dzialu Kadr i
Szkolcn.
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6. Lekarza koordynujqcy spofZlldza kazdorazowo raport z pelnionego dyzuru w Ksit;dze
Raport6w Lekarza Koordynuj'lcego, zwanej dalej Ksit;gq, kt6ra przekazywana jest do
Sckretariatu Dyrektora, do godziny 8.00 dnia nastt;pnego. W niedzicly i swit;ta oraz
dni wolne od pracy Ksit;ga przekazywana jcst kolejncmu lekarzowi koordynujqcemu.

~ 25

I. W celu zapcwnienia wlasciwej koordynacji pracy piclygniarck, ratownik6w
mcdycznych, sanitariuszy oraz personclu pomocniczego, poza godzinami pracy
pielygniarki oddzialowcj w oddzialach szpitalnych, wprowadza sit; funkcjt; st.
pielygniarki - koordynatora oraz ratownika medycznego - koordynatora.

2. Funkcjy st. pielygniarki - koordynatora powierza sit; st. pielygniarcc, swiadczqcej
pracy w dancj kom6rcc organizacyjnej w czasic 0 kt6rym mowa w ust. I.

3. Funkcjy ratownika medycznego - koordynatora w Szpitalnym Oddzialc Ratunkowym
powierza siy ratownikowi medyczncmu posiadaj'lcemu co najmniej rocznc
doswiadczenic zawodowe.

4. St. pielygniarka- koordynator, ratownik medyczny - koordynator, dzialajqc w ramach
uprawnicn pielt;gniarki oddzialowej, stosownic do posiadanych kompctcncji, kierujq i
nadzorujq przcbicg udzielania swiadczcn zdrowotnych i wykonywania innych
czynnosci przez pielygniarki, ratownik6w medycznych, sanitariuszy oraz pcrsonel
pomocniczy.

5. St. pielygniark, - koordynatora w Szpitalnym Oddzialc RatunkO\vym i w oddzialach
szpitalnych i ratownika mcdycznego- koordynatora w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym wyznacza pielygniarka oddzialowa.

6. Pielt;gniarki Oddzialowc przedstawiajq do zaakceptowania aczelncj Pielt;gniarcc do
25 dnia miesiqca na miesiqc kolejny wykazy st. piel,gniarck - koordynator6w i
ratownik6w mcdycznych - koordynator6w.

7. St. piclygniarka - koordynator i ratownik mcdyczny - koordynator sporZ<jdzajq
kazdorazowo raport zc zrealizowanych zadan i wykonanych swiadczen zdrowotnych
w Ksiydze Raport6w.

Rozdzialll

Jcdnostki i kumorki urganizacyjnc Szpitala Wulskic!:u oraz sposOl) kicruwallia
jcdnustkami i komorkami organizacyjnymi

I. Struktury organizacyjnq Szpitala Wolskicgo twofZll piony obcjmujqce jednostki i
kom6rki orgallizacyjnc wchodZ<jcc w sklad przcdsic;biorstw Szpitala Wolskicgo
podlegle:
1) Dyrektorowi;
2) Zastt;pcy Dyrcktora ds. Lecznictwa;
3) Zast,pcy Dyrcktora ds. Finansowych - GI6wnemu Ksi,gowemu;
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4) Zast<;pcy Dyrektora ds. Organizacyjno - Eksploatacyjnych;
5) Zast<;pcy Dyrektora ds. Markctingu i Sprzedazy Uslug Medycznych;
6) Naczelnej Piel<;gniarce.

2. Jednostkami i komorkami organizacyjnymi kicruj~ Kierownicy, do ktorych zadml
nalezy w szczegolnosci:
I) kierowanie wydzielon~ struktur~ organizacyjn~ oraz powierzonym obszarem

zadan zgodnie z zasad~ jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialnosci za
wyniki pracy;

2) stale monitorowanie jakosci i efektyvmosci pracy podleglego personelu oraz
3) optymalizowanie dzialalnosci kierowanej komorki organizacyjnej;
4) realizacja w stosownym zakresie planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala

Wolskiego;
5) wdrazanie zarz~dzen i poleceI1 sluzbowych Dyrektora;
6) zajmowanie stanowiska w sprawach pracowniczych w zakresie zleconym przez

Dyrektora lub okrcSlonym w Regulaminie Pracy;
7) czuwanie nad przestrzeganiem przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz sanitarno

- epidemiologicznych przez osoby zatrudnione w podleglych im jednostkach i
komorkach organizacyjnych.

8) wykonywanie innyeh zadml zleconych przez Dyrektora oraz wlasci\\ych
Zast<;pcow Dyrektora.

3. W uzasadnionych przypadkach, w poszczegolnych jednostkaeh i komorkach
organizacyjnych dopuszezalne jest utworzenie stanowiska Zast<;pcy Kierownika.

4. Kierowanie Aptek~ Szpitaln~ moze bye powierzone osobie zatrudnionej w oparciu 0

umow<; cywilnoprawn~.

I.W sklad zakladu leczniczego Szpital Specjalistyczny wchodzi jednostka orgamzacYJna
Szpital.
2. W sklad zakladu leczniczego Zaklad Lecznictwa Ambulatoryjnego wchodzq nast<;pujqcc
jednostki organizacyjne:
I) Przychodnia Specjalistyezna;
2) Osrodek Diagnostyki Medyczncj,
3) laklad Rchabilitacji Leczniczej,
3. W sklad zakladu lcczniczego Szpital Specjalistyezny - Leeznictwo Psychiatryczne
Stacjonarne wchodzi jednostka organizacyjna Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego -
CZyse Szpitalna.
4. W sklad zakladu leczniczego Zaklad Lecznictwa Ambulatoryjnego Psychiatrycznego
wchodzi jednostka organizacyjna Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Cz<;se
Ambulatoryjna.
5. Jednostki organizacyjne Wolskie Centrum Zdrowia Psychieznego - Cz<;se Szpitalna oraz
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego - CZyse Ambulatoryjna tworz~ Wolskie Centrum
Zdrowia Psychieznego.

1. Poszczegolnymi jednostkami Szpitala Wolskiego kieruj~:
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I) jednostka organizacyjna Szpital - Zast~pca Dyrektora ds. Lecznictwa;
2) jednostka organizacyjna Przychodnia Specjalistyczna - Kierownik Przychodni

Specjalistycznej, b"di w razie jego nieobecnosci - Zast~pca Dyrektora ds.
Lecznictwa, a w zakrcsie nadzoru nad prac'l personelu piel~gniarskiego
Przelozona Przychodni Specjalistycznej;

3) jednostka organizacyjna Osrodek Diagnostyki Medycznej - Kierownik Osrodka
Diagnostyki Mcdycznej, b"di w razie jego nieobecnosci - Zast~pca Dyrektora ds.
Lecznictwa;

4) jednostka organizacyjna Zaklad Rehabilitacji Leczniczej - Kierownik Zakladu
Rehabilitacji Leczniczej, b"di w razie jego nieobecnosci - Zast~pca Dyrektora ds.
Lecznictwa;

2. jednostki organizacyjne Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Cz~sc Szpitalna
oraz Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Cz~sc Ambulatoryjna - Kierownik
Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, b"di w razie jego nieobecnosci- Zastt;pca
Kierownika Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Kierownikiem Wolskiego
Centrum Zdrowia Psychicznego - CZt;SCSzpitalna i Wolskiego Centrum Zdrowia
Psychicznego - Cz~sc Ambulatoryjna jest Kierownik Poradni zdrowia psychicznego.
Zast~pc" Kierownika Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego jest Kicrownik
Poradni psychologicznej. Ponadto w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego -
Cz~sc Ambulatoryjna tworzy si~ stanowisko Piel~gniarki koordynuj"cej, ktorej
zadania wykonuje piel~gniarka Oddzialu psychiatryczncgo dziennego. Zastt;pca
Kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach swoich obowi"zkow ponadto
koordynuje pract; psychologow i terapeutow zajyciowych Wolskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego.

3. Przepis ustt;pU poprzedzaj"ccgo nie wyklucza uprawnien Zastypcy Dyrektora ds.
Lecznictwa oraz Naczelnej Pielygniarki, wynikaj"cych z S 19 oraz S 23
Rcgulaminu.

!i 29

1. W strukturze organizacyjnej Szpitala Wolskiego w ramach dzialalnosci podstawowej
zwi"zanej z udzielaniem swiadczen opieki zdrowotnej wyodrt;bnia siy nastypuj"ce
typy komorek organizacyjnych:
I) Oddzialy;
2) Pododdzialy;
3) Izby przyjt;C;
4) Osrodki,
5) Zaklady;
6) Pracownie;
7) Poradnie;
8) Zespoly;
9) Gabinety;
10) Blok Operacyjny,
II) Apteka Szpitalna;
(2) Bank krwi.

2. W strukturze organizacyjnej Szpitala Wolskiego w ramach dzialalnosci pomocniczej
( administracyjnej, ekonomicznej, technicznej, gospodarczej oraz obslugi) wyr6Znia
sit; nast~puj'lce typy komorek organizacyjnych:
1) Dzialy;
2) Sekcje;

Strona 20 z 67



Zalqcznik do uchwaty Rady Spofecznej nr17/2017 z dnia 23 maja 2017 roku ..

3) Zespoly;
4) Samodziclnc/ Jcdnoosobowe stanowiska pracy;
5) Inne komorki organizacyjne wskazane w Regulaminie.

3. Dopuszcza si~ dzielenie Dzialow na wewn~trzne komorki organizacyjne.
4. Strukturcr organizacyjn<j Szpitala Wolskiego okresla 7..aI<jczniknr 1 do Regulaminu.

po

I. Komorkami Organizacyjnymi Szpitala Specjalistyczncgo kieruj<j kierownicy komorck
organizacyjnych, ktorych zakresy podejmowanych zadan okrcslaj<j szczeg61owo
regulaminy poszczcg61nych komorek organizacyjnych.

2. Na stanowiska Dyrcktora, zastcrpcy Dyrektora, w przypadku gdy Dyrektor nie jest
Ickarzem; ordynatora; naczelncj picl~gniarki lub przelozoncj piclcrgniarek oraz
pielc;gniarki oddzialowej przeprowadza siC;konkurs.

3. Ordynator Oddzialu kardiologicznego jest jednoczesnie kierownikiem Oddzialu
intensywnego nadzoru kardiologicznego.

4. Ordynator Oddzialu neurologicznego jest jednoczcsnic kicrownikiem Oddzialu
udarowego.

5. Ordynator I Oddzialu chorob WC\\l1~trznychpelni funkcj~ Kicrownika Pododdzialu
cndokrynologicznego.

6. Ordynator Oddzialu ncurologicznego pelni funkcjc; Kierownika Pododdzialu
rehabilitacji neurologiczncj.

I. W sklad pionu podlcg!cgo Zast~pcy Dyrektora ds. Lccznictwa, z zastrzezeniem ~ 20
Rcgulaminu, wchodz<j nast~puj'lce jednostki organizacyjne wraz z wchod7.'lcymi w ich sklad
kom6rkami organizacyjnymi:

I) jednostka organizacyjna - Szpital:

komorki organizacyjne:

a)Szpitalny Oddzial Ratunkowy;
b) I Oddzia! chorob wewn~trLnych;
c) Pododdzial endokrynologiczny;
d) II Oddzial chorob wewn~trznych;
e) Oddzial geriatryczny;
f) Oddzial kardiologiczny;
g) Osrodck clcktroterapi i serca;
h) Oddzial intcnsywnego nadzoru kardiologiczncgo;
i) Osrodek diagnostyki i terapii wewn<jtrznaczyniowej
• Pracownia clcktrofizjologii;
. Pracownia radiologii zabiegowcj
j) Oddzial neurologiczny;
k) Oddzial udarowy:
I) Pododdzial rehabilitacji neurologicznej;
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m) Oddzial ancstczjologii i intcnsywncj tcrapii;
n) Blok Opcracyjny;
0) Oddzial chirurgii ogolnej i onkologicznej z CZc;sci'lurazow'l;
p)Oddzial chirurgii naczyniowej;
q) Aptcka Szpitalna.
r) Bank krwi.

2)jcdnostka organizacyjna - I'n:ychodnia Specjalistyczna:

komorki organizacyjne:

a)Poradnia diabetologiczna;
b) Poradnia endokrynologiczna;
c) Poradnia geriatryczna;
d) Poradnia kardiologiczna;
- Pracownia prob wysilkowych;
- Pracownia cchokardiografi i;
- Pracownia kontroli stymulatorow i kardiowerterow;

c) Poradnia neurologiczna;
l) Poradnia chirurgii ogolncj;
g) Poradnia proklOlogiczna;
h) Poradnia chirurgii naczyniowcj;
i) Poradnia onkologiczna;
j) Gabinct diagnostyczno - zabicgowy;
k) Poradnia chorob pozapiramidowych;
I) Poradnia lcczcnia bolu;
m) Poradnia ancstczjologiczna.

3) jednostka organizacyjna. Osrodek Diagnostyki Mcdycznej:

komorki organizaeyjnc:

a)Pracownia mammografii;
b)Pracownia endoskopii;
c)Zaklad patomorfologii.

4) jednostka organizacyjna - Zaklad Rehabilitacji Leczniezej:

komorki organizacyjne:

a)Porad niarchab iiitacyjna
b) Pracownia fizjoterapii.

2. \V sklad pionu podlcglcgo Zastc;pcy Dyrcktora ds. Lecznictwa wchodzi takzc Starszy
Spccjalista - Koordynator ds. dokumcntacji medycznej oraz koordynowanc prLCZ mego
Sekcja Statystyki i Dokumcntacji Medyczncj oruz Sekcja Archiwum.
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I. Biez~cy nadzor nad dzialalnosci~ Osrodka elektroterapii scrca, Pracowni
elektrofizjologii, Oddzialu intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz Osrodka
diagnostyki i terapii wewn~trznaczyniowej sprawuje Ordynator Oddzialu
kardiologicznego.

2. Biez~cy nadzor nad dzialalnosci" Oddzialu udarowego, Oddzialu neurologicznego
oraz Pododdzialu rehabilitacji neurologicznej sprawuje Ordynator Oddzialu
neurologicznego.

3. Postanowienia S 32 ust. I i 2 nie wyl"czaj~ uprawnien zwierzchnich Zastt;pcy
Dyrektora ds. Lecznictwa, 0 ktorych mowa w S 19 niniejszego Regulaminu.

l. W sklad pionu podleglego Dyrektorowi, w zakresie dzialalnosci podstawowej wchodzi
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuj"ce nasterpuj~ce jednostki
organizacyjne:

I) Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego - CZt;SCSzpitalna oraz wchod~ce w
jej sklad kom6rki organizacyjnc :

a) Kliniczny Oddzial Psychiatryczny,

b) Izba przyjerc psychiatryczna.

2) Wolskie Ccntrum Zdrowia Psychicznego - CZt;SCAmbulatoryjna
oraz wchodz~ce w jej sklad kom6rki organizllcyjnc:

a) Oddzial psychiatryczny dzicnny;
b) Poradnia zdrowia psychicznego;
c) Poradnia lcczenia uzaleznien i wsp61uzaleznien;
d) Zespolleczenia srodowiskowego ( domowego).

2. Dyrektorowi podlegaj" nasterpuj~ce komorki organizacyjne dzialalnosci pomocniczej oraz
samodzielne stanowiska pracy 0 charakterze administracyjno - organizacyjnym:
l) Dzial Kadr i Szkolen:
2) Dzial Organizacyjno - Prawny;

a) Zespol Sekretariatow;
b) Kancelaria G1owna.

3) Specjalista ds. Obronnosci i Rezerw;
4) Stanowisko ds. Przeciw Pozarowych;
5) Sekcja BHP;
6) Pelnomocnik ds. Jakosci;
7) Specjalista ds. Komunikacji Spolecznej;
8) Audytor Wewnertrzny;
9) Koordynator ds. Kontroli Zarz~dczej i Ryzyka;
IO)Kapelani.

3. Dyrektorowi podlega merytorycznie wyznaczany przez mego Administrator
Bezpieczenstwa lnformacji.

4. Dyrcktorowi podlega Inspcktor ochrony radiologicznej, kt6rego
uprawnienia i obowiqzki okresla ustawa z dnia 29.11.2000 r. Prawo
atomowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 576).
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~ 34

W sklad pionu podleglego Naczelnej Piel"gniarce , z zastrzezeniem S 19 Regulaminu,
wchodz,! nast"puj,!ce komorki organizacyjne:

I. Sekcja Epidemiologii Szpitalnej;
2. Sterylizatornia;
3. Pracownicy Socjalni;
4. Dietetyk.

~ 35

W sklad pionu podleglego Zast"pey Dyrektora ds. Finansowych - Glownemu
Ksi"gowemu wehodz,! nast"puj'lee komorki organizaeyjne:
1. Sekeja Finansowo - Ksi"gowa;
2. Sekeja Plae;
3. Sekeja Analiz Finansowyeh i Rozliezania Srodkow z Funduszy Unijnyeh.

\V skiad pionu podleglego Zast"pey Dyrektora ds. Organizaeyjno Eksploataeyjnyeh wehodZ'!
nast"puj,!ee komorki organizaeyjne:
I.Dzial ds. Gospodarezyeh i Zaopatrzenia:
I) Sekeja ds. Gospodarezyeh,
2) Sekeja ds. Zaopatrzenia.
2. Dzial Teehniezny:
1)Sekeja Eksploataeji Urz,!dzen Teehnieznyeh i Aparatury;
2)Sekeja ds. Inwestyeji i Remontow;
3.Sekeja Zamowiell Publieznyeh.

~ 37

W sklad pionu podlegIego Zast"pey Dyrektora ds. Marketingu
Medycznych wehodz,! nast"puj,!ce Komorki organizaeyjne:
1. Sekeja Rozliczen Uslug Medyeznyeh;
2. Sekeja Marketingu Uslug Medycznych i Umow;
3. Sekcja Informatyki;
4. Centrum Obslugi Paejenta.

Ruzdziallll

Sprzedazy Uslug

Organizacja i zadania jcdnostel{ i komorck organizacyjnych
Szpit:lla Wolskicgo
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~ 38

1. Do wspolnych zadan jednostek komorek organizacyjnych Szpitala Wolskiego
nalezy w szczegolnosci:

I) realizacja zadmi Szpitala Wolskiego okrdlonych w przydzielonych danej jednostcc
lub komorce organizacyjnej postanowieniami Statutu, obowi,!zujqcych regulaminow
oraz zarzqdzen Dyrektora;

2) inicjowanie dzialan sluz,!cych skutecznicjszej realizacji zadan Szpitala Wolskiego;
3) opracowywanie vmioskow do projektow planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala

na dany rok, realizacja zadmi v.'Ynikajqcych z tych planow oraz innych programow
przyjc;tych w Szpitalu Wolskim;

4) dzialanie na rzecz pozyskiwania ponadplanowych srodkow finansowych na zadania
realizowane przez danq jednostkc; lub komorkc; organizacyjn,!;

5) opracowywanic sprawozdan z wykonanych zadan, zleconych przez Dyrektora oraz
sprawozdan i informacji wynikaj,!cych z odrc;bnych przcpisow powszcchnic
obowiqzujqcego prawa;

6) opracowywanie projektow odpowiedzi na pisma wlasciwych organow administracji
publicznej w zakresie zadmi danej jednostki lub komorki organizacyjnej;

7) wspoldzialanie 7.0 innymi jednostkami i komorkami organizacyjnymi Szpitala
Wolskicgo w celu realizacji zadan wymagajqcych uzgodnien mic;dzy nimi;

8) prowadzenie bazy danych obejmuj'lcej sfcry dzialalnosci Szpitala Wolskiego w
zakrcsic dzialania danej jednostki lub komorki organizacyjnej;

9) ochrona informacji niejawnych oraz danych osobov.'Ych, w tym danych podlegajqcych
ochronie przewidzianej w ustawie 0 prawach pacjcnta i Rzcczniku Praw Pacjenta;

10) przestrzcganic zasad zarzqdzania jakosci,!, w tym misji i cclow strategicznych Szpitala
Wolskiego;

II) wykonywanic innych czynnosci okreSlanych zarz,!dzcnicm lub polecenicm
sluzbowym Dyrektora.

2. Do zadmi jcdnostki organizacyjncj Szpital Specjalistyczny, poza zadaniami
v.'Ymienionymi w * 38 ust. I pkt I -11 ninicjszcgo Regulaminu nalezy w szczegolnosci:
I) udzielanie swiadczeti zdrowotnych odpowiadajqcym zakresowi uslug medycznych
swiadczonych przez poszczcgolnc oddzialy i pozostalc komorki organizacyjne
pacjentom, ktorych stan zdrowia wymaga udzielania swiadczcti calodobov.'Ych oraz
zapewnienie pacjcntom swiadczeti rl.cczowych i towarzyszqcych zwiqzanych z ich
Icczcnicm w czasie pobytu w Szpitalu;

2) prowadzcnie szkoleti spccjalizacyjnych i stazy zawodo\\'Ych lekarzy, pielc;gniarek i
innych pracownikow medycznych.

3. Do zadati jcdnostki organizacyjnej l'rzychodnia Specjalistyczna, poza zadaniami
wymicnionymi w * 38 ust. I pkt I -11 niniejszego Rcgulaminu nalezy w szczcgolnosci:
udzielanie ambulatoryjnych swiadczen zdrowotnych, obcjmuj'lcych specjalistycznc
swiadczenia zdrowotnc rcalizowane w zakrcsic funkcjonowania poszczegolnych l'oradni,
Pracowni i innych komorck organizacyjnych wchodzqcych w sklad l'rzychodni
Spccjalistycznej.
4.00 zadan jednostki organizacyjnej Osrodck Diagnostyki Medyczncj poza zadaniami
v.'Ynikaj'lcymi z * 38 ust. 1 pkt 1 -II ninicjszego regulaminu, nalczy w szczegolnosci
\\'Ykonywanie diagnostycznych swiadczeti zdrowotnych obejmujqcych badania
mammograficzne, badania cndoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania z zakresu
patomorfologii.

SIrena 25 z 67



Zafqcznik do uchwaly Rady Spofecznej m17/2017 z dnia 23 maja 2017 roku ..

5. Do zadaiI jcdnostki organizacyjncj Zaklad Rehabilitacji Leczniczej, poza zadaniami
wynikajqcymi z S 38 us!. I pkt I -II niniejszcgo n:gulaminu, nalezy w szczeg61nosci
udziclanie swiadczen zdrowotnych z zakresu tizjoterapii, tizykoterapii, kinczytcrapii,
masazu leczniczcgo i rchabilitacji oraz prowadzenie szkolcn zawodowych w dziedzinie
medycyny realizowanej przez tcyjednostker.

6. Do zadan jcdnostki organizacyjnej Wolskic Centrum Zdrowia I'sychicznego - Czcysc
Szpitalna oraz Wolskic Centrum Zdrowia Psychicznego - Czersc Ambulatoryjna, poza
zadaniami wynikajqcymi z S 38 us!. I pkt I -II niniejszego regulaminu, nalezy w
szczcg61nosci sprawowanie wszechstronncj psychiatryczncj opieki zdrowotncj
( diagnostyka, leczenic i rehabilitacja oraz orzecznictwo i konsultacje dla podstawowej
opicki zdrowotnej). Wszechstronnosc opieki swiadczoncj przez Wolskic Centrum
Zdrowia Psychicznego wynika:

I) ze zr6znicowania swiadczcn zdrowotnych ofcrowanych przcz jego poszczeg61nc
zcspoly;

2) z koordynacji swiadczen udziclanych poszczeg61nym chorym;
3) z dostosowania struktury organizacyjnej do lokalnych potrzeb.

~ 39

1.00 zadan kom6rek organizacyjnych dzialalnosci podstawowej oraz kom6rek powiqzanych
z wykonywanicm dzialalnosci podstawowej wchodzqcych w sklad jednostki organizacyjnej
Szpital, nalezy w szczeg6lnosci:
I) wykonywanie zadan z zakresu dzialalnosci podstawowej obejmujqcych swiadczcnia
opieki zdrowotnej udzielane w ramach dziedziny medycyny wlasciwcj dla danej kom6rki. ..orgamzacYjnej;
2) prowadzenie dokumentacji mcdycznej os6b korzystajqcych zc swiadczeI1 opicki
zdrowotnej szpitala, zgodnie z obowi<jZujqcymi w tym zakrcsic przeplsaml prawa
powszechnie obowiqzujqcego oraz rcgulacjami wcwn<;trznymi;
3) podejmowanie dzialan zapewniajqcych ochroner danych zawartych w dokumentacji
mcdyczncj;
4) realizacja zadan dydaktycznych i badawczych w powiqzaniu z udzielaniem swiadczen
opicki zdrowotnej i promocjq zdrowia;
5) udzial w przygotowywaniu os6b do wykonywania zawodu medyczncgo;
6) ksztalcenie os6b \vykonujqcych zaw6d medyczny na zasadach okreslonych w odr<;bnych
przcpisach;
7) udzial w prowadzeniu badan klinicznych w oparciu 0 zawarte przez Szpital Wolski
umowy;
8) prawidlowa gospodarka Ickami i wyrobami medycznymi;
9)efektywnc wykorzystanic sprzertu powierzonego danej kom6rce organizacyjnej w
administrowanie;
10) wsp61praca z innymi kom6rkami organizacyjnymi Szpitala Wolskiego;
II) wsp61praca z podmiotami zewncytrznymi w oparciu 0 umowy i porozumienia zawartc
przez Szpital Wolski.

2. Do zadan Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego nalczy ponadto: calodobowc i niezwlocznc
udzielanie swiadczcn zdrowotnych, niezb"dnych dla ratownictwa mcdycznego, pacjcntom
znajdujqcym si" w stanic naglcgo zagrozenia zdrowotnego oraz wykonywanie wszystkich
czynnosci 0 charakterze mcdycznym, organizacyjnym i administracyjnym zwiqzanych z
rcalizacjq w/w zadan; w tym takze przyj"cic pacjenta do Szpitala Wolskicgo cclcm
rozpocz"cia udziclania swiadczcn opieki zdrowotnej w trybie leczcnia szpitalnego.
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3. Do zadan Banku krwi nalezy ponadto rcalizacja zadan wynikajqcych z ustawy 0 publiczncj
sluzbie krwi zwiqzanych z zapcwnieniem calodobowego zaopatrzenia Szpitala na krew i jej
skladniki oraz zapcwnieniem bezposredniego ich stosowania.

~ 40

Do zakresu zadan Apteki Szpitalnej nalezy w szczegolnosci zapcwnienie produktow
leczniczych, wyrobow medycznych, srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia
zywieniowego oraz srodkow biobojczych dla komorck organizacyjnych dzialalnosci
podstawowej, przy przestrzcganiu zasad prawidlowej gospodarki w tym zakrcsie oraz
rcgulacji zawartych w odpowiednich przepisach prawa.

~ 41

opieki
prawa

swiadczen
przcplsaml

Do zadan komorek organizacyjnych wchodzqcych w sklad jednostki organizacyjncj
Przychodnia Spccjalistyczna, nalezy w szczegolnosci:

I. Wykonywanie zadan z zakresu dzialalnosci podstawowej obejmujqcych swiadczenia
opieki zdrowotncj udzielane w ramach dziedziny mcdycyny wlasciwej dla danej
komorki organizacyjnej (poradni);

2. Prowadzenic dokumentacji medycznej osob korzystajqcych ze
zdrowotnej szpitala, zgodnie z obowi,!zujqcymi w tym zakresie
powszechnie obowi,!zlljqcego oraz rcgulacjami wcwn<;trznymi;

3. Podejmowanie dzialan zapewniajqcych ochrony danych zawartych w dokumcntacji
mcdycznej;

4. Efektywnc wykorzystanic sprz<;tu powierzoncgo danej komorcc organizacyjnej w
administrowanie;

5. Prawidlowe wykorzystywanie wyrobow medycznych i produktow leczniczych;
6. Wspolpraca z innymi komorkami organizacyjnymi Szpitala Wolskiego;
7. Wspolpraca z podmiotami zewnytrznymi w oparciu 0 umowy i porozumienia zawarte

przez Szpital Wolski.

Do zadan komorck organizacyjnych wchodzqcych w sklad jednostki organizacyjnej Osrodck
Diagnostyki Medycznej, nalezy w szczcgolnosci:
I. Wykonywanie zadan z zakrcsu dzialalnosci podstawowej obejmuj,!cych swiadczcnia
zdrowotnc udzielane w ramach dziedziny mcdycyny wlasciwcj dla danej komorki
organizacyjnej;
2. Prowadzenie dokumcntacji medycznej osob korzystajqcych ze swiadczcn opieki
zdrowotncj szpitala, zgodnie z obowi,!zuj,!cymi w tym zakrcsie przepisami prawa
powszechnic obowi,!zuj,!cego oraz regulacjami wcwnytrznymi;
3. Efcktywne wykorzystanie sprzytu stanowiqcego wyposazenic danej komorki
organizacyj ncj;
4. Prawidlowe wykorzystywanic wyrobow mcdycznych i prod uktow leczniczych;
5. Wspolpraca z innymi komorkami organizacyjnymi Szpitala Wolskicgo;
6. Wspolpraca z podmiotami zewnytrznymi w oparciu 0 umowy i porozumienia zawarte przcz
SzpitaJ Wolski.
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Do zadan komorek organizacyjnych wchodz'lcych w sklad jednostki organizacyjnej Zaklad
Rehabilitacji Leczniczej, nale:!:yw szczegolnosci:
I. Wykonywanie zadan z zakresu dzialalnosci podstawowej obejmuj'lcych swiadczenia
zdrowotne udzielane w ramach dziedziny medycyny wlasciwej dla danej komorki
organizacyjnej;
2. Prowadzenie dokumentacji mcdycznej osob korzystaj'lcych ze swiadczcn opieki
zdrowotnej szpitala, zgodnie z obowi'lzuj'lcymi w tym zakresic przepisami prawa
powszechnie obowi'lzuj'lcego oraz regulacjami wewn~trznymi;
3. Podejmowanic dzialan zapewniaj'lcych ochron~ danych zawartych w dokumentacji
medycznej;
4. Efekty\'me wykorzystanic sprL~tu powierzonego danej komorce organizacyjnej w
administrowanic;
5. Prawidlowe wykorzystywanie wyrobow medycznych i produktow leczniczych;
6. Wspolpraca z innymi komorkami organizacyjnymi Szpitala Wolskiego;
7. Wspolpraca z podmiotal11i zewn~trznYl11i w oparciu 0 umowy i porozul11ienia zawarte
przez Szpital Wolski.

Do zadan komorek organizacyjnych wchodz'lcych w sklad jednostek organizacyjnych
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Czysc Szpitalna Wolskie Centrum Zdrowia
Psychicznego - Czysc Al11bulatoryjna, nalezy w szczcgolnosci:
I. Udzielanie swiadczen:
I) czynnej opieki dlugoterminowej chorym z przewleklymi zaburzenial11i psychicznymi,
wymagaj'lcymi ci'lglej opieki i leczenia,
2) opieki dlugoterminowcj innym chorym z przewleklymi zaburzcniami psychicznymi,
3) opicki krotkoterminowej chorYI11z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracaj'lcymi,
4) POl11ocykonsultacyjnej - innym osobom potrzebuj'lcym swiadczen diagnostycznych lub
krotkotrwalej terapii.
2. Prowadzenie dokumentacji medycznej osob korzystaj'lcych ze swiadczen opieki
zdrowotnej szpitala, zgodnie z obowi'lzuj'lcymi w tym zakresie przcpisami prawa
powszechnic obowi'lzuj'lcego oraz regulacjami wcwn~trznYl11i;
3. Podcjmowanie dzialan zapcwniaj'lcych ochron" danych zawartych w dokul11entacji
medyczncj;
4. Realizacja zadan dydaktycznych i badawczych w powiqzaniu z udzielaniel11 swiadczcn
opieki zdrowotnej i promocj'l zdrowia;
5. Udzial w przygotowaniu osob do wykonywania zawodu medyczncgo;
Ksztalccnie osob wykonuj'lcych zawod mcdyczny na zasadach okrdlonych w odr"bnych
przcpisach;
6. Udzial w prowadzeniu badan klinicznych w oparciu 0 zawarte przez Szpital Wolski
umo\\y;
7. Udzielanie swiadczen zdrowotnych i towarzysz'lcych;
8. Wspolpraca z innymi kOl11orkamiorganizacyjnymi Szpitala Wolskiego;
9. Wspo/praca z podmiotami zewtlytrznYl11i w oparciu 0 umowy i porozumienia zawartc
przez Szpital Wolski.

~45
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I. Do zadan Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej nalezy:
a)opracowywanie wzorow dokumentacji medycznej pacjcntow obowi'lzuj<jcych w Szpitalu
Wolskim w oparciu 0 obowi<jzuj<jceprzepisy;
b)prowadzenie analiz statystycznych, wskainikow, dokumentacji zwi<jzanej z pobytem
pacjenta w szpitalu/poradni;
c)rcalizacja zadan w zakrcsic wydawania karty statystycznej do karty zgonu;
d)realizacja zadan w zakresie dystrybucji recept lekarskich.
2.Do zadan Sckcji Archiwum nalezy w szczegolnosci realizacja zadan w zakresie archiwizacji
dokumentacji tworzoncj w Szpitalu Wolskim.

3. Do zadan Starszego Specjalisty - Koordynatora ds. dokumcntacji medycznej nalezy ogol
spraw zwi'lzanych z prowadzcniem indywidualnej i zbiorczej dokumcntacji medycznej
pacjentow oraz koordynowanie zadan realizowanych przez SekcjeyStatystyki i Dokumcntacji
oraz SekcjeyArchiwum.

Wymienione w 9 37 ust. 1-3 Regulaminu Organizacyjnego komorki organizacyjne realizuj<j
nasteypuj'lce zadania:

1. Sekcja Rozliczcn Uslug Medycznych:
I) realizacja zadan w zakresie rozliczcn umow na udzielanie swiadczeli opieki

zdrowotnej;
2) sporZ<jdzanie sprawozdan i rozliczen;
3) sporZ<jdzanic ofer! w zakresie konkursow ofert oglaszanych przez NFZ,
4) realizacja ogolu obowi<jzkow zwi<jzanych z prowadzeniem listy oczekuj<jcych

na udzielenie swiadczcnia.
2. Sekcja Marketingu Uslug Medycznych i Umow:

I) realizacja zadan zwi'lzanych z tworzeniem i wdrazanicm strategii
marketingowych Szpitala Wolskiego na rynku uslug medycznych;

2) analiza potrzeb Szpitala Wolskiego w zakrcsie sprzedazy uslug mcdycznych;
3) realizacja zadan w zakresie zawierania umow przcz Szpital Wolski na uslugi

medycznc;
3. Do zadan Sekcji Informatyki nalczy administrowanie sieci'l komputerow<j w Szpitalu,

diagnostyka sprzeytu komputcrowego, modcrnizacja ufZ<jdzen i sprzeytu oraz
dostosowywanie go do bicz<jcych potrzeb uzytkownikow, a takze dbalosc 0
bezpicczcnstwo sieci informatycznej Szpitala Wolskicgo.

~ 47

Do zadan Ccntrum Obslugi Pacjcnta nalezy w szczegolnosci:
I. Rejcstracja pacjentow ambulatoryjnych z zastrzczcniem
9 147;
2.Udziclanie pacjentom kompleksowej infornlacji dotycz'lcej dzialalnosci oraz uslug
swiadczonych przez Szpital Wolski;
I) Udziclanie infornlacji 0 czasie oczekiwania na hospitalizacjey planow'l w

poszczegolnych komorkach organizacyjnych szpitala oraz 0 czasie oczekiwania na
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wizytc; w poradni;
2) Prowadzenie, zgodnie z obowiqzujqeymi przepisami, list oezekujqeyeh na udzielenie

swiadezenia;
3) Zarzqdzanie systemem informaeji wizualnej w Szpitalu Wolskim;
4) Obsluga paejentow w zakresie udostc;pniania dokumentaeji medyeznej;
5) Przyjmowanie ustnyeh skarg oraz utrwalanie ieh w formie notatek oraz przekazywanie

ieh Zastc;pey Dyrektora ds. Leeznietwa;
6) Wydawanie karty informaeyjnej z leezenia szpitalnego w
przypadku jej nieodebrania przez paejenta w oddziale w dniu wyjseia ze Szpitala
Wolskiego.

przeehowywanyeh w

Staly nadzor nad stanem higieniezno - sanitarnym Szpitala;
Wspolpraea ze Sterylizatorniq;
Prowadzenie monitoringu oraz rejestraeji zakazen szpitalnyeh;
Wspolpraea ze Staejq Sanitarno - Epidemiologieznq;
Nadzor nad stanem bielizny szpitalnej i odziezy oehronnej
magazynaeh Sekeji Zaopatrzenia;

6. Nadzor nad uslugami pralniezymi.

Do zadan Sekeji Epidemiologii Szpitalnej, nalezy w szezegolnosei planowanie, oeena i
wdrazanie wszelkieh dzialan zwiqzanyeh z kontrolq i zapobieganiem zakazeniom szpitalnym.
wtym:

I.
2.
3.
4.
5.

~ 49

Do zadan Sterylizatorni, nalezy w szezegolnosei sterylizaeja sprzc;tu i aparatury medyeznej,
zapewnienie zaopatrzenia komorek organizaeyjnyeh Szpitala w sprzyt sterylny oraz
raportowanie dzialalnosei na zasadaeh oraz w zakresie obowiqzujqeym w Szpitalll.

~ 50

komorkami
Statystyki i

Do zadan Praeownika Soejalnego nalezy wykonywanie zadan wynikajqeyeh z ustawy z dnia
12 marea 2004 r. 0 pomoey spoleeznej, w szezegolnosei:
I.Dokonywanie analizy i oeeny zjawisk, ktore powodujq zapotrzebowanie na swiadezenia z
pomoey spoleeznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tyeh swiadezen w stosunku do
paejentow hospitalizowanyeh w Szpitalll Wolskim;
2.Udzielanie informaeji, wskazowek i pomoey w zakresie rozwiqzywania problemow
soejalnyeh paejentow, ktorzy dziyki tej pomoey bc;dq zdolni samodzielnie rozwiqzywac
problemy bydqee przyezynq trudnej sytuaeji zyeiowej;
3.Udzielanie pomoey obejmujqeej realizaejy zadan wynikajqeyeh z llstawy 0
swiadezeniaeh opieki zdrowotnej finansowanyeh ze srodkow publieznyeh;
4.Wspolpraea w zakresie realizowanyeh zadan ze wszystkimi
organizaeyjnymi Szpitala Wolski ego, w szezegolnosei z Sekejq
Dokumentueji Medyeznej.

!l 51
Do zadan Dietetyka, nalezy w szezegolnosei:
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I. Wsp61praca z firm<juslugow<j dostarczaj<jC'Jposilki dla pacjent6w Szpitala Wolskiego;
2.Wykonywanie czynnosci kontrolno-nadzorczych nad prawidlowym stanem
sanitamo-higienicznym kuchenek oddzialO\vych przy udziale pielt,gniarek
oddzialo\vych oraz piel<rgniarki epidemiologicznej szpitala;
3. Wsp61praca ze Stacj<jSanitamo - Epidcmiologiczn<j i lnstytutem Zywnosci i Zywienia;
4.Podejmowanie dzialan zwi<jzanych z edukacj<j hospitalizowanych pacjent6w na temat
prawidlowego odzywiania si".

~ 52

Do zadan Dzialu Kadr i Szkolen nalezy w szczeg61nosci realizacja cel6w w zakresie polityki
kadrowej Szpitala Wolskiego i racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi, czuwanie
nad prawidlow<j realizacj<j przepis6w Kodeksu pracy, akt6w wykonawczych do w/w ustawy
oraz innych przepis6w okreSlaj<jcych prawa i obowiqzki pracownik6w, zglaszanie
pracownik6w i innych os6b w zakresie okreSlonym przez odr<rbne przepisy do ubezpieczenia
spolecznego oraz zdrowotnego, a takze przeprowadzanie konkurs6w ofert na udzielanie
swiadczen zdrowotnych ( praktyki zawodowe ) oraz prowadzenie spraw zwi<jzanych z
wolontariatem, stazami zawodowymi i szkoleniami pracownik6w, z zastrzezeniem ~ 60 ust. I
lit. f niniejszego regulaminu.

I.Do zadan Dzialu Organizacyjnego - Prawnego nalezy w szczeg61nosci zapewnienie obslugi
organizacyjno-prawnej Szpitala Wolskiego, w szczcg61nosci w zakresie tworzenia i
stosowania przepis6w prawa obowi<jzujqcych w Szpitalu Wolskim, we wsp61pracy z osobami
lub podmiotami realizujqcymi obslug<r prawn<jna rzecz Szpitala, obsluga Kolegium Dyrekcji,
posiedzen Rady Spolecznej Szpitala oraz prowadzenie Kancelarii G16wnej Szpitala i Zespolu
Sekretariat6w.

2. W przypadku, gdy Kicrownikiem Dzialu Organizacyjno - Prawnego jest osoba
\vykonuj<jca zaw6d radcy prawnego, do jego obowi<jzk6w nalezy takze realizacja zadan
okreslonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. 0 radcach prawnych. w tym w szczeg61nosci
udzielanie porad prawnych, sporz<jdzanie opinii prawnych, opracowywanie projekt6w akt6w
prawnych oraz wyst<rpowanie przed s<jdami i urz<rdami na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez Dyrektora Szpitala.

~54

Do zadan sekcji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy nalezy w szczeg61nosci prowadzenie
wszystkich spraw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, zleconych przez Dyrektora oraz
wynikaj<jcych z przepis6w powszechnie obowiqzuj<jcego prawa, w szczeg61nosci
dokonywanie okresowych kontroli ocen oraz analiz stanu bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ocen przyczyn wypadk6w przy pracy i chor6b zawodowych, merytoryczna ocena
przydatnosci kupowanej odziezy ochronnej, sprz<rtuochrony osobistej, urz<jdzen sanitarnych i
sprz<rtu zapewniaj<jcego higien<r pracy, opracowywanie projekt6w dotycz<jcych warunk6w i
norm wyposazenia pracownik6w opracowywanie projekt6w dotycZ<jcych warunk6w i norm
wyposazenia pracownik6w w odziez ochronn<j i roboczq i sprz"t ochrony osobistej,
przeprowadzanie szkolen pracownik6w.
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~ 5S

Do zadan osoby na stano wisku ds. Obronnosci i Rezerw nalezy w szczegolnosci zapewnienie
pelnej realizacji w Szpitalu Wolskim przepisow powszechnie obowiljzujljcego prawa
odnoszljcych si" do spraw obrony cywilnej kraju, w szczegolnosci realizacja zadan obrony
cywilncj okreslonych w obowiljzujljcych przepisach prawnych i ustalanych na biezljco przez
instancje nadrz"dne oraz Dyrektora Szpitala, wdrazanie elcmentow ochronno - obronnych i
zabezpieczenia w czasie pokoju, planowanie i realizowanie zapotrzebowania formacji
obronnych w sprz"t, urzljdzenia i materialy z dziedziny obrony cywilnej, wspoldzialanie w
zakresie wykonywania zadan z zakresu obrony cywilnej z Biurem Bezpieczenstwa i
Zarzljdzania Kryzysowego Urz"du Miasta.

~ S6

Do zadan osoby na stanowisku ds. przeciv,'pozarowych nalezy w szczegolnosci inicjowanie i
koordynowanie wszystkich zamierzen majljcych na celu popraw" stanu ochrony
przeciwpozarowej Szpitala Wolskiego, ocena i analiza przyczyn zaistnialych zagrozen,
opracowywanie wnioskow w zakresie zapobiegania zagrozeniom pozaru, pomoc
merytoryczna komorkom organizacyjnym Szpitala Wolskiego w realizowaniu zadan
majljcych wplyw na warunki bezpieczenstwa przeciw pozarowego, organizacja szkolen w
zakresie ochrony przeciwpozarowej.

~ 57

Do zadan Specjalisty ds. Komunikacji Spolecznej nalezy w szczegolnosci promowanie
dzialalnosci i rozwoju Szpitala Wolskiego oraz koordynowanie informacji przekazywanych
do publicznej wiadomosci przez Szpital Wolski, dbalosc 0 wizerunek Szpitala Wolskiego,
utrzymywanie kontaktow z mediami, organizacjami pozarzljdowymi, samorzljdowymi i
innymi instytucjami, organizowanie konferencji prasowych, organizowanie uroczystosci
otwarcia nowych komorek organizacyjnych Szpitala Wolskiego, uroczystosci zwiljzanych z
pozyskaniem nowoczesnego sprz"tu i aparatury medycznej oraz innymi waznymi dla Szpitala
Wolskiego wydarzeniami, prowadzenie dokumentacji materialow prasowych - archiwum
prasowego.

~ 58

Do zadan Koordynatora ds. Kontroli Zarzljdczej i Ryzyka nalezy w szczeg6lnosci
opracowania, wdrozenia oraz realizacja polityki zarzljdzania ryzykiem w Szpitalu Wolskim, a
takZe dokonywanie okresowej samooceny kontroli zarzljdczej zgodnie z obowillZujljcym
prawodawstwem.

~ S9

Do zadan Audytora Wewnytrznego nalezy w szczegolnosci wspieranie Dyrektora w
osiljganiu wytyczonych celow i zadan przez systematyczne, niezalezne i konsekwentne
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dzialanic 0 charakterze zapewniaj'lcym i doradczym, sluZljce poprawie skutecznosci
zarZ<jdzania Szpitalem Wolskim, w tym zarz'ldzania ryzykiem oraz ocenie systemu kontroli
wewnytrznej.

~ 60

1.00 zadan Pelnomocnika ds. Jakosci nalezy:
a) koordynowanie pracami w zakresie przygotowania Szpitala do akredytacji zgodnie z

wymaganiami standardow akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakosci w Ochronic
Zdrowia,

b) przygotowywanie i aktualizacja obowi'lzuj'lcej dokumentacji Systemu Zarz'ldzania Jakosci'l
m. in. procedur systcmowych, Ksiygi Jakosci, procesow mcdycznych, regulaminow
komorek organizacyjnych, procedur postypowania zawodowcgo dla ro:i:nych specjalnosci
oraz dokumentow wynikaj'lcych z uregulowan \ve\\11~trznych szpitala i uregulowaI\
prawnych,

c) koordynowanie pracami zwi'lzanymi z przygotowaniem i wydaniem Polityki Jakosci
Szpitala Wolskiego,

d) nadzorowanie Systemu Zarz'ldzania Jakosci'l poprzcz przeprowadzanie zgodnie
z wymaganiami normy PN - EN ISO 900 I : 2009 auditow wewnytrznych,

e) monitorowanie Celow Jakosciowych Szpitala Wolskiego oraz nadzor nad dokumentacj'l
Systemu Zarz'ldzania Jakosci'l,

f) przygotowywanic szkolcn we\\11'ltrzzakladowych grupowych dla praco\\11ikow Szpitala,
g) koordynowanic pracami:

- Zespolu ds. Promocj i Zdrowia,
- Zespolu ds. wdrozenia oraz monitorowania Programu I3ezpicczenstwa Pacjentow Szpitala
Wolskicgo,
- Zespolu ds. Profilaktyki i Leczcnia Odlezyn,
- Zespolu koordynacyjnego ds. wdrozenia procesu akredytacji;

h) wspolpraca z zewnytrzn'l jcdnostk'l certyfikuj'lC'l poprzez dbalosc 0 przygotowanic
i przeprowadzcnie allditow nadzoru i odnowienia zgodnie z zapisami umowy,

i) wspolpraca z Ccntrum Monitorowania Jakosci w Ochronie Zdrowia w zakresie
przygotowania i przeprowadzcnia wizyty akrcdytacyjnej,

j) wspolpraca z Wydzialem Spraw Spolecznych i Zdrowia dla Ozielnicy Wola i innymi
instytllcjami w zakrcsie profilaktyki zdrowotnej,

k) v:ykonywanie innych zadan zlcconych przez Oyrektora.
2.Pclnomocnikowi ds. Jakosci podlega Sekcja ds. Jakosci i Promocji Zdrowia do zadan, ktora
odpowiada za utrzymanie i doskonalenie oraz nadzorowanie Systemu ZarZ<jdzania Jakosci'l we
wszystkich jednostkach i komorkach organizacyjnych Szpitala Wolskicgo zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 :2009.

~ 61

Do zadan Kapclanow, nalczy w szczegolnosci sprawowal1lc opieki dllszpasterskiej dla
pacjentow Szpitala Wolskiego.
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~ 62

Do zadan Sekcji Finansowo - Ksi"gowej nalezy w szczeg61nosci prowadzenie rachunkowosci
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach dotycz'lcych rachunkowosci, podatku od
towar6w i us lug, podatku dochodowego od os6b prawnych oraz finans6w publicznych.

!l63
Do zadan Sekcji Plac nalezy w szczeg61nosci prawidlowe naliczanie wynagrodzen zgodnie z
Regulaminem Wynagradzania Szpitala Wolskiego oraz zgodnie z przepisami dotycZ<jcymi
podatku doc hodowego od os6b fizycznych oraz systemu ubezpieezen spoleeznyeh, a takZe
kodeksem pracy.

Do zadan Sekeji Analiz Finansowych i Rozliezania Srodk6w z Funduszy Unijnych nalezy w
szczeg61nosei przygotowanie analiz stanowi'leyeh podstaw" do podejmowania decyzji
dotyez'leyeh mi"dzy innymi zarz'ldzania Szpitalem Wolskim oraz biez'lee monitorowanie
wykonania planu finansowego, a takZe rozliezanie srodk6w z funduszy unijnyeh.

Do zadan Dzialu ds. Gospodarczyeh i Zaopatrzenia nalezy w szezeg61nosei:
I. Prowadzanie post"powania na najem i dzierzaw" zgodnie z obowi'lzuj'leymi w tym

zakresie przepisami;
2. Nadzor i rozliezanie oehrony obiektow i terenu Szpitala;
3. Nadzorowanie spraw zwi'lzanyeh z ubezpieezeniem i doehodzenie odszkodowan;
4. Nadz6r nad dostosowaniem obiektow do norm bhp i p-poz;
5. Nadz6r nad prawidlowym zabezpieezeniem pomieszezen, budynkow i terenu;
6. Zapewnienie prawidlowej eksploataeji terenu i budynkow oraz wlasciwego ieh

funkejonowania;
7. Zaopatrywanie kom6rek organizaeyjnyeh Szpitala Wolskiego w srodki wlaseiwej

jakosei, konieezne do wykonywania przez nie powierzonych im zadan na podstawie
zawartyeh um6w i zakup6w interweneyjnych oraz przechowywanie ieh do ezasu
wydania ( nie dotyezy zywnosei, lek6w oraz wyrobow medyeznych), wsp61praca w
zakresie realizowanyeh zadatl z Sekej'l Zamowien Publicznych oraz koordynowanie
spraw zwi'lzanych ze stanem bielizny szpitalnej oraz odziezy oehronnej
wykorzystywanyeh przez pracownik6w Szpitala i ieh bieZ<jeyminaprawami.

Do zadan Dzialu Technieznego nalezy w szezeg61nosei zapewnienie prawidlowej
eksploataeji urz'ldzeil i aparatury Szpitala Wolskiego oraz prowadzenie spraw dotycZ<jcych
realizaeji remont6w i inwestyeji.

!l67
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Do zadan Sekcji Zamowien Publicznych nalezy w szczegolnosci wykonywanie zadan
zwillzanych z zamowieniami publicznymi w zakresie uslug, dostaw oraz robot budowlanych,
przy zachowaniu zasad i trybu udzielania zamowien publicznych okreslonych w ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych oraz aktach wykonawczych, a
takZe przeprowadzanie konkursow ofert na zakup swiadczen zdrowotnych od podmiotow
leczniczych na podstawie ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

Do zadan Sekcji ds. Inwestycji i Remontow nalezy w szczegolnosci zapewnienie prawidlowej
realizacji remontow i inwestycji, uczestnictwo w koniecznym zakresie w rcalizowaniu
zakupow uslug rcmontowo - budowlanych w trybie zamowicn publicznych.

!il 69

Do zadan Sekcji Eksploatacji Urzlldzen Technicznych i Aparatury nalezy w
szczegolnosci:
I. Prowadzenie bicZljcego nadzoru nad eksploatacjll aparatury i sprzertu medycznego;

2.Prowadzenic baz danych sprzertu i aparatury medycznej uzywanych w Szpitalu Wolskim
oraz prawidtowe zarZljdzanie nim;
3. Monitorowanie potencjalnych zagrozcn zwillzanych z eksploatacjq urzqdzcn

aparatury medycznej i przeciwdzialanie nim;
4. Zapewnicnie oraz nadzorowanie nakazanych przcpisami okresowych kontroli

serwisow gwarantujllcych bczpiecznq eksploatacji;
5. Wyposazenie aparatury i urzqdzen medycznych w dokumentacj" eksploatacyjnq

(paszporty techniczne) oraz nadzor nad prawidlowosciqjcj prowadzenia;
6. Prowadzenie ewidcncji scrwisow, nap raw i remontow;
7. Podejmowanic dzialan zwillzanych z usuwaniem awarii sprzertu i aparatury medyczncj

we wlasnym zakresie lub wc wspolpracy z .•••'Ykonawcami posiadajqcymi wymagane
uprawnienia do wykonywania prac remontowych, naprawczych lub serwisowych.

!l 70

Do zadan osoby zajmujllcej stanowisko Spccjalisty ds. Energetyki
nalezy w szczegolnosci:

I.Utrzymanie ruchu energetycznego Szpitala Wolskiego;
2. Nadzor nad prawidlowym funkcjonowaniem sprZerlUj urzqdzen elcktroenergetycznych;
3.Wykonywanie doraznych napraw instalacji elektrycznych;
4. Udzial w okresowych przeglqdach technicznych instalacji.

!il71

Szczcgolo\\'Y zakres zadan realizowanych przez poszczegolne komorki organizacyjne szpitala
okreSlajll regulaminy komorek organizacyjnych oraz powszechnie obowillzujllce przepisy
szczegolne.
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Celem zape\mienia wlasciwej wspolpracy mi<;dzyposzczcgolnymi jednostkami i komorkami
organizacyjnymi, w Szpitalu Wolskim odbywaj'l silf cykliczne spotkania:

I) Dyrektora i jego Zast<;pcow z Kicrownikami komorck administracyjnych;
2) Zastlfpcy Dyrektora ds. Lccznictwa z Ordynatorami i Kierownikami jcdnostck

i komorek organizacyjnych dzialalnosci podstawowej;
3) Naczelnej Pie!l;gniarki z Picllfgniarkami Oddzialowymi.

DZIAl, III

I'RZEBlEG I'ROCESU UDZIELANIA SWIADCZEN
ZDROWOTNYCH

W JEDNOSKTACH ORGANIZACY./NYCII SZI'ITALA WOLSKIEGO
ORAZ ZASADY WSI'OLI'RACY Z INNYMI I'ODMIOTAMI

WYKOI'i'UJJ\CYMI DZIALALNOSC LECZNICZJ\

ROZDZIAL I
I'OSTANOWIENIA OGOLNE

1. W p.Lebicgu procesu udzielania swiadczen zdrowotnych w jednostkach
organizacyjnych Szpitala Wolskiego uwzgllfdnia si<;:
I) prawa i obowi'lzki pacjcnta wynikaj'lce z obowi'lzuj'lcego systemu prawnego;
2) wymogi okreSlone w obowi'lzujqcych przepisach prawa, a w szczegolnosci

w ustawie 0 dzialalnosci leczniczej, ustawic 0 swiadczcniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze srodkow publicznych, przepisow prawa reguluj'lcych
wykonywanic zawodow medycznych;

3) zasady wynikajqcc z proccdur i standard ow post<;powania wdrozonych w Szpitalu
Wolskim w oparciu 0 posiadany system ccrtyfikacji;

4) zasady wynikaj'lcc z powszechnie obowi'lzuj'lcych standardow.
2. Lekarz obowi'lzany jest uzyskac swiadom'l zgodlf pacjenta na udziclenie mu

swiadczcnia zdrowotnego na zasadach wynikaj'lcych z obowi'lzuj'lcych przcpisow.
3. Szpital Wolski rna obowiqzck zachowania w tajemnicy informacji zwi'lzanych z

pacjentem, a uzyskanych w zwiqzku z udzielanicm swiadczen zdrowotnych.

Szpital Wolski prowadzi listy oczekuj'lcych na udzielenie swiadczenia zdrowotncgo na
zasadach okreslonych w ustawie 0 swiadczeniach opieki zdrowotncj finansowanych zc
srodkow publicznych.
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~75

1.Pacjenci hospitalizowani w Szpitalu Wolskim lub korzystajqcy ze swiadczen
zdrowotnych udzielanych na tcrenic Szpitala Wolskiego w zakresie zwiqzanym z
proccsem lcczenia zaopatrywani sq w produkty Iccznicze i wyroby medyczne.

2.Pacjenci korzystajqcy zc swiadczen Szpitala Wolskiego, nie posiadajqcy uprawnien do
bezplatnego leczenia z tytulu ubezpieczenia zdrowotncgo lub inncgo tytulu produkty
leczniczc i wyroby mcdycznc otrzymujq odplatnie.

3.Produkty lecznicze i v.'Yroby mcdyczne wydawanc sq pacjentom w oddzialach na
podstawic zlecenia lekarza spra\\ujqcego opiek~ nad pacjcntem lub lekarza dyzumcgo.

4. I'acjentom przebywajqcym w oddzialach Szpitala Wolskiego zapewnia si~ swiadczenia
towarzyszqcc, w tym wyzywienie z uwzgl~dnicniem wskazan medycznych.

~ 76

I. Swiadczenia zdrowotne udzielanc pacjcntom powinny odpowiadac aktualnej wiedzy
i praktyce medyczncj.

2. Zadne okolicznosci nie mogq stanowic podstav.'Y odmowy udzielenia swiadczcnia
przez Szpital Wolski, jezcli osoba zglaszajqca si~ do Szpitala Wolski ego potrzebujc
natychmiastowcgo udzielenia pomocy medycznej w stanie naglego zagrozenia
zdrowotnego.

CZF,SC I.
SWIADCZENIA ZDROWOTNE

UDZIELANE
W ZWIr\ZKU Z I'RZY JF,CIEM NA 1I0SI'IT ALlZAC.IF,

~77

I. Swiadczcnia zdrowotne zwiqzane z badaniem stanu zdrowia pacjcntaw zglaszajqcych
si~ do Szpitala Wolskicgo, post~powaniem diagnostycznym niezb~dnym do podj~cia
dccyzji 0 hospitalizacji, przyjmowanicm pacjcntaw zakwalifikowanych do leczenia
szpitalnego, itp. v.'Ykonywane sq w:
1) Szpitalnym Oddziale Ratunkov.'Ym- dla ogalu pacjentaw, z zastrzezenicm pkt 2;
2) Izbic przyj~c psychiatryczncj w stosunku do pacjentaw kwalifikowanych

do Klinicznego Oddzialu psychiatrycznego.
2. Swiadczcnia w Szpitalnym Oddziale Ratunko\\'Ym oraz lzbie przyj~c psychiatrycznej

udzielanc sq w systemic calodobowym, przy zachowaniu pelnienia dyzuraw,
do ktarych zobowiqi'"anc sq podmioty leczniczc udzielajqce calodobowych swiadczen
stacjonarnych.
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W stanach nag/ego zagrozenia zdrowotnego personel medyczny Szpitalnego Oddzia/u
Ratunkowego oraz Izby przyjl{c psychiatrycznej rna obowiqzek udzielenia pomocy
medycznej wszystkim osobom znajdujqcym si<;w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub
Izbie przyjerc psychiatrycznej oraz ich najblizszym otoczeniu. Przez najblizsze otoczenie
nalezy rozumiec obszar w obrerbie Szpitala Wolskiego oraz obszar woko/ budynku
Szpitala Wolskiego, obejmuj'lcy miejsca, do ktorych przybycie w zwiqzku z
koniccznosci'l udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej nie stwarza zadnych
szczegolnych trudnosci, nie wymaga :i:adnych dodatkowych srodk6w i moze nastqpic w
odpowiednio krotkim czasie.

~ 79

Pacjentom Szpitala Wolskiego, cz/onkom ich rodzin lub opiekunom zapewnia silt dostl{p
do:

I) telefonu sieci miejskiej;
2) spisu telefonow i adresow zakladow s/uzby zdrowia, z ktorymi Szpital wspolpracuje;
3) informacji 0 numerach telefonow do najblizszego posterunku policji, strazy miejskiej,
strazy pozarnej, prokuratury, sqdu opiekunczego;

4) informacji 0 numerach telcfon6w do mazowieckiego Oddzialu Wojcw6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia;

5) infom1acji 0 numerach telefonow i adresic Rzecznika Praw Pacjenta.

~ 80

W przypadkach, w kt6rych stan zdrowia pacjenta wymaga udzielenia niezwlocznej
pomocy medycznej, a pacjcnt nic posiada stosownych dokumentow, personel Szpitalnego
Oddzialu Ratunkowego oraz Izby przyjl{c psychiatryczncj zobowiqzany jest do wykonania
wszelkich mozliwych czynnosci, umozliwiaj'lcych ustalcnie danych pacjenta i jego
uprawnicn do bezplatnego leczenia.

~ 81

I. Kazdy pacjent zglaszaj'lcy si<; do Szpitalnego Oddzia/u Ratunkowego w zwi'lzku z
potrzeb'l uzyskania pomocy medycznej, powinien byc niezw/ocznic zbadany przez
lekarza, z uwzgl<;dnieniem obowi'lzuj'lcych w Szpitalu procedur.

2. Zgloszenie sier pacjenta do Szpitalncgo Oddzialu Ratunkowego bqdz Izby przyj<;c
psychiatryczncj podlega rejestracji.

3. Pacjentom znajduj'lcym silt w stanie nag/cgo bczposredniego zagrozenia zdrowotnego
swiadczenia zdrowotne udzielane Sqw pierwszej kolejnosci.
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~ 82

I. Podstawq przyjc;cia do leczenia szpitalnego pacjenta zglaszajqeego siC;do Szpitala
Wolskiego w zwiqzku z urazem, wypadkiem, zatruciem lub innym stanem
zagrazajqcym zyeiu lub zdrowiu pacjenta, bqdz skierowaniem wystawionym przez
lekarza, jest deeyzja lekarza Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub lekarza Izby
przyjc;c psychiatrycznej 0 koniecznosci hospitalizacji i przyjc;cia pacjenta do leezenia
w oddziale, podjc;ta samodzielnie lub po konsultacji ze specjalistami zatrudnionymi w
oddzialach.

2. Decyzja 0 koniecznosci przyjc;cia paejenta do Szpitala Wolskiego powinna byc
poprzedzona badaniem paejenta i wykonaniem niezbc;dnych dla oceny jego stanu
zdrowia badan diagnostycznych.

3. Pacjenci Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, kierowani na badania diagnostyezne
powinni byc, zaleznie od stanu zdrowia i mozliwosci samodzielnego poruszania siC;,
przeprowadzani lub przewozeni na wozkach. Przeprowadzenia bqdz przewiezienia
pacjcnta dokonujc piclf;gniarka lub - za zgodq lekarza - sanitariusz.

4. W przypadku pacjcnta skierowancgo do Icczenia szpitalnego przez lekarza
ubezpicczcnia zdrowotnego lub Zespol Ratownictwa Medycznego (Pogotowie
Ratunkowe), lekarz Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego powinien zapoznac siy z
zapisami zawartymi w skierowaniu, wynikami dotychczas przeprowadzonych przcz
pacjenta badan oraz zebrac inne mozliwe do uzyskania informacje, niczbc;dne do
dokonania prawidlowej occny stanu zdrowia pacjenta.

~ 83

1. Pacjent przyjc;ty do leezenia szpitalnego podlega wpisowi do dokumentacji
medycznej, a nastc;pnie, po \vykonaniu koniecznych czynnosci zostaje skierowany
do wlasciwego oddzialu.

2. Odprowadzenie lub odpowiednio do sytuaeji przewiezicnie pacjenta do oddzialu
dokonywane jest przcz sanitariusza, chyba zc zc wzglydu na stan zdrowia
wymagana jcst obecnosc pielc;gniarki i flub lekarza.

~ 84

I. Jdli z rozpoznania i badania wstypnego nie wynika koniccznosc hospitalizacji do
zadan Szpitalnego Oddzialu Ratunkowcgo i Izby przyjyc psychiatryczncj nalczy:
I) dokonanie rejestracji pacjenta;
2) zalozenic indywidualnej dokumentacji wewnc;trznej;
3) wykonanic niezbydnych badan diagnostycznych zgodnic z wskazaniami lekarza;
4) wydanie karty informacyjnej dotyczqcej stanu pacjenta, zawierajqcej dane 0

wykonanych badaniach i ich wyniku, 0 rodzaju zastosowanego leezenia i dalszych
zaJeceniach; kopia karty zostajc dolqczona do indywidualnej dokumentacji
wewnc;trzncj pacjenta;

5) wydanie pacjentowi dotyczqcej go indywidualnej dokumcntacji zcwnc;trznej
zgodnic z obowiqzujqcymi przcpisami;
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6) dokonanie zabezpieczenia medycznego pacjentow oraz organizowanie transportu
do innych podmiotow \vykonuj,!cych dzialalnosc lecznicz'l w razie koniecznosci
leczenia specjalistycznego.

2. Ponadto Szpitalny Oddzial Ratunkowy udziela swiadczen zdrowotnych, polegaj,!cych
na wstc;pnej diagnostyce i podj~ciu leczenia w zakresie niezbydnym do stabilizacji
funkcji zyciowych osob znajduj,!cych si~ w stanie naglego zagrozenia zycia lub
zdrowia, z przyczyny wewnytrznej lub zewnc;trznej, a w szczegolnosci w razie
wypadku, urazu, zatrucia u doroslych.

3. Do zadan Izby przyjc;c psychiatrycznej nalezy dokonywanie czynnosci zwi,!zanych z
przyjmowaniem pacjentow do Szpitala Wolskiego w tym wynikaj'lce z przepisow
dotycZ'!cych ochrony zdrowia psychicznego oraz udzielanie swiadczen zdrowotnych.

4. Okreslone pomieszczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym s,! monitorowane
przez personel medyczny udzielaj,!cy swiadczen zdrowotnych wyl,!cznie w celu
prowadzenia stalego, biez,!cego nadzoru medycznego i obserwacji stanu zdrowia
pacjentow poddanych diagnostyce i leczeniu i nie podlega utrwaleniu.

~ 85

W pr£ypadku, w ktorym lekarz stwierdzi potrzeby niezwlocznego umieszczenia
paejenta w Szpitalu Wolskim, a brak miejsc, zakres swiadczen udzielanych przez
Szpital Wolski lub wzglydy epidemiczne nie pozwalaj,! na jego przyjycie, personel
medyczny Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego oraz personel medyczny Izby przyj~c
psychiatrycznej zobowi,!zany jest do udzielenia niezbydnej pomocy medycznej oraz
zapewnienia przewozu pacjenta do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu siy z
tym szpitalem i uprzedzeniu pacjenta. 0 dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i 0
podjytych czynnosciach lekarz sporz,!dza odpowiedni wpis w dokumcntacji
medycznej.

~ 86

W razie koniecznosci, Szpital, po przyjc;ciu do hospitalizacji w SOR lub Izbie przyjyc
psychiatrycznej zapewnia niezwloczny transport sanitarny pacjenta urazowego albo
osoby w stanie naglego zagrozenia zdrowotnego do najblizszego zakladu leczniczego
podmiotu leczniczego udzielaj'lcego swiadczen opieki zdrowotnej w odpowiednim
zakresie.

~ 87

I. Pacjenci zglaszaj,!cy siC; na hospitalizacjc; w terminach wyznaczonych przez
Szpital Wolski zgodnie z listami oczekuj,!cych, ktore tworz'l ksiC;gC;oczekuj'lcych
na udzielenie swiadczenia zdrowotnego, przyjmowani S'l do Szpitala Wolskiego
we wskazanych terminach, chyba ze w wyniku czynnosci przeprowadzonych
zgodnie z obowi'lzuj,!cymi przepisami i postanowieniami niniejszego regulaminu
brak jest wskazan do hospitalizacji.

2. Niestawienie siy pacjenta w wyznaczonym dniu bez powiadomienia stano wi
podstawy do usunic;cia go z listy oczekuj,!cych.
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~ 88

JeSli nic wyst<;puj~ wskazania do pilnej hospitalizacji pacjenta, w tym pacjenta 0

ktorym mowa w 9 90 niniejszcgo rcgulaminu, a jednoczesnie Szpital Wolski z
uwagi na istniej~ce oblozenie wlasciwych oddzialow nie rozporz~dza wolnymi
miejscami, ordynator wlasciwego oddzialu lub lekarz go zast<;puj~cy, w
porozumieniu z konsultantami odpowiednich specjalnosci, ustala termin przyj<;cia
pacjcnta do Szpitala Wolskiego i wpisuje go, za jego zgod~ na list<;oczekuj~cych
na przyj<;cie do Szpitala Wolskiego, v.T<;czaj~cjednoczesnie pacjentowi pisemn~
informacj<; 0 terminie.

~ 89

Chorych nie zakwalifikowanych do Icczenia szpitalnego, a wymagaj~cych kontynuowania
leczenia, lekarz Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub Izby przyj<;e psychiatrycznej, po
udzicleniu niezb<;dnej pomocy medycznej i wydaniu zalecet\, kieruje do Ickarza podstawowej
opieki zdrowotnej lub do dalszego specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego.

~ 90

Jezeli Iekarz Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego lub Izby przyj<;e psyehiatryczncj w
zwi~zku z badaniem pacjenta powcZmie uzasadnionc podejrzenie, ze uszkodzenie
ciala pacjenta lub zaburzenie czynnosci organizmu pozostajc w zwi~zku z
popelnieniem czynu zabronionego, samob6jstwem lub powstalo w wyniku wypadku,
jest zobowi'lzany odnotowae ten fakt w wewn<;trznej indywidualnej dokumentacji
medycznej oraz w Ksi<;dzc Raport6w i bezzwlocznie powiadomie wlasciw~ jednostk<;
policji.

~ 91

1. 0 przyj<;ciu do Szpitala Wolskiego pacjenta niepelnolctniego lub innego chorego -
bez wzgl<;du na jego wiek - w przypadku naglym lub ci<;zkim, Szpitalny Oddzial
Ratunkowy oraz Izba przyj<;e psychiatryczna zobowi~zani s~ niezwlocznie
powiadomie rodzin<; lub opiekunow pacjenta, nie pMniej niz w ei~gu 12 godzin od
chwili jego przyj<;cia.

2. W przypadku przeniesienia pacjenta do innego podmiotu wykonuj'lcego
dzialalnose lecznicz~ rodzina lub opiekunowie pacjenta powinni bye
powiadomieni 0 tym fakcie w ci~gu 12 godzin od chwili podj<;cia decyzji 0

przetransportowaniu chorcgo - z podaniem dokladnego adresu tego zakladu.
3. Przyj<;cie do Szpitala Wolskiego pacjenta maloletniego, z ktorego

przedstawicielcm ustawowym albo opiekunem faktycznym nie moma si<;
skontaktowae podlcga zgloszeniu do jednostki policji wlasciwej dla Szpitala nie
p6Zniej niz w okresie 4 godzin od przyj<;cia;

4. Przyj<;cie albo zgon pacjcnta. ktorego tozsamosci nic mozna ustalie albo
potwicrdzie na podstawie dokumentow stwierdzaj~cych tozsamose podlega
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zgloszeniu do jednostki policji wlasciwej dla Szpitala nie p6Zniej niz w okresie 8
godzin odpowiednio od przyje;:ciaalbo zgonu.

5. Za zawiadomienia, 0 ktorych mowa w ust. 1 - 4 odpowiedzialny jest lekarz
koordynuj,!ey Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, lekarz Izby przyje;:c
psychiatrycznej lub ordynator oddzialu, ktorzy mog,! dokonac zawiadomienia
osobiscie lub wyznaczyc inn,! osobe;:.

Odpowiedzialnym za przebieg procesu udzielania swiadczen zdrowotnych w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest Ordynator/Kierownik Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego lub w razie jego nieobecnosci lekarz koordynuj,!cy prac,! w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym, wyznaczany zgodnie z zarz,!dzeniem wewne;:trznym Dyrektora
Szpitala.

~ 93

Paejent, ktorego stan zdrowia wymaga natychmiastowego przyst,!pienia do \\')'konania
zabiegu operacyjnego, przewozony jest na Blok Operacyjny. Zadaniem oddzialu. do
ktorcgo pacjent zostanie przewieziony po wykonaniu zabiegu operacyjnego, jest
przygotowanie odpowiedniego miejsca w sali pooperacyjnej b,!di w sali chorych.
Decyzje;:0 rodzaju sali, w ktorej pacjent powinien przebywac po wykonanym zabiegu
operacyjnym podejmuje Ordynator lub lekarz dyzumy.

~ 94

Szczegolow,! organizacj", i porz,!dek udzielania swiadczcn zdrowotnych w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym oraz Izbie przyje;:c psychiatrycznej okreslaj,! wlasciwe
regulaminy.

czr,SC II

I'RZEBIEG I'ROCESU UDZIELANIA

SWIADCZEN W OIlDZIALACII

~ 95

1. Paejent zakwalifikowany do leczenia szpitalnego przez lekarzy dyzurnych
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego, po przyprowadzeniu lub przewiezieniu do
wlasciwego oddzialu przekazywany jest piele;:gniarce odcinkowej lub piele;:gniarce
dyzurnej, ktora po zalozeniu karty goqczkowej i zarejestrowaniu pacjenta w
oddziale, wskazuje mu sale;:chorych, przydzicla l6Zko, a w przypadkach. w ktorych
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stan zdrowia pacjenta unicmozliwia mu samodzielne zajlfcic wyznaczonego
micjsca, zapewnia mu stosownlj pomoc.

2. Zakladana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym historia choroby pacjenta,
przckazywana jest do oddzialu, do ktorcgo pacjent zostal skierowany, z chwillj
przckazania pacjenta do oddzialu, 0 ktorym mowa w ust. I.

3. Pacjent umicszczony w oddziale rejcstrowany jcst w Ksic;dze Chorych Oddzialu.
4. Pacjcnci przyjmowani do hospitalizacji zaopatrywani Sljw idcntyfikatory, z

wylljczeniem pacjentow Klinicznego Oddzialu psychiatrycznego.
5. Z chwillj zakwalifikowania pacjcntow do hospitalizacji odbierane Sljoswiadczcnia

dotyczljce osob upowaznionych do informacji 0 stanic zdrowia i udostc;pniania
dokumentacji medycznej.

~ 96

I. Postc;powanie medyczne, zwiljzanc z ustalenicm rozpoznania lub podjlfciem
!eczenia, powinno bye rozpoczc;te z chwillj przyjlfcia pacjenta do oddzialu.

2. 0 rodzaju, zakresic i kolejnosci wykonywanych czynnosci medycznych
decyduje Ickarz sprawujljcy opieklf nad pacjentem, kierujljc sicr jcgo stanem
zdrowia oraz wskazaniami wynikajljcymi z aktualnej wiedzy mcdyczncj i
zasadami \vykonywania zawodu lekarskicgo, uwzglcrdniajljc mozliwosci
Szpitala Wolskiego oraz przestrzegajljc przepisow zwiljzanych z koniccznoscilj
uzyskania zgody pacjcnta na wykonanic proponowanych przez lekarza
swiadczcn zdrowotnych.

3. Zlccenia lekarskie dotyczljcc przcprowadzenia badan diagnostycznych oraz
podania pacjentowi przcpisanych Ickow, w tym krwi i jej skladnikow
wpisywane slj do karty zleccn.

4. Zaproponowanie pacjentowi przebywajljccmu w oddziale metody leczniczcj
lub diagnostycznej, zwiljzane z podjcrciem dccyzji 0 koniecznosci wykonania
zabiegu operacyjnego, rozszerzcniem jego zakrcsu, zastosowanicm inncj
techniki operacyjnej, itp., a takzc dotyczljccj przcprowadzenia inncgo lub
nowcgo badania diagnostycznego stwarzajljcego podwyzszonc ryzyko dla
pacjenta, wymaga kazdorazowo swiadomej zgody pacjenta, wyrazonej w
formie pisemncj.

~ 97

I. W Szpitalu pacjenci przebywajlj w salach jednoosobov>')'ch lub
wieloosobowych.

2. Umieszczenie pacjenta w sali jcdnoosobowej jest mozliwe pod warunkicm, iz
w danym oddziale sale takie zostaly \vydzielonc. 0 przyznaniu pacjentowi
miejsca w sali jednoosobowej decyduje ordynator oddzialu lub Ickarz dyzurny,
biorljc pod uwaglf stan zdrowia pacjcnta lub kicrujljc sicr wzglc;dami
bczpieczenstwa wynikajljcymi z obowiljzujljcych przepisow prawa.

3. W salach chorych wieloosobo,",')'ch moglj przebywae wylljcznie pacjenci tej
samej plei z wylljczenicm: Oddzialu ancstezjologii i intcnsywnej tcrapii,
Oddzialu intcnsywncgo nadzoru kardiologicznego , Sali intcnsywncgo nadzoru
udaru mozgu, sal poopcracyjnych oddzialow chirurgicznych, Sali \\')'budzen,
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sal wzmozonego nadzoru. lapis powyzszy nie moze naruszae prawa pacjenta
do poszanowania intymnosci.

4. Umieszczenie pacjenta przyjl;tego do Szpitala na lozku znajdujqcym si<; w
korytarzu oddzialowym dopuszczalnc jest jedynie w przypadku braku wolnych
miejsc w salach chorych. l chwilq zwolnienia miejsca w sali chorych pacjcnt
lezqcy na korytarzu powinien bye przeniesiony do sali.

5. Swiadczcnia zdrowotne wykonywane Sq w oddzialach szpitalnych w ramach
rozkladu czasu pracy obowiqzujqcego personcl medyczny oraz w systemic
dyzur6w mcdycznych.

~ 98

I. le wzgll;du na warunki przebywania chorych w Szpitalu Dyrektor moze okreSlie
dni oraz godziny, w kt6rych odbywajq sil; odwiedziny pacjentow, przeznaczonc do
wiadomosci osob odwicdzajqcych. Organizacja wizyt nic moze naruszae praw
pacjenta przcbywajqcego w oddziale do zapcwnienia mu kontaktu osobistego, 0

ktorym mowa w ustawie 0 prawach pacjenta i Rzcczniku Praw Pacjenta.
2. W Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, Oddziale intensywncgo nadzoru

kardiologicznego, Sali intensywncgo nadzoru udaru mozgu, sal pooperacyjnych
oddzialow chirurgicznych i sal wzmozonego nadzoru, kontakt pacjenta z osobq z
zewnqtrz moze mice l11icjsce wylqcznie za zgodq Dyrektora z uwzgll;dnicniem
wymogow wynikajqcych z ustawy 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Ograniczenie kontaktu pacjenta z osobq z zewnqtrz moze nastqpie wylqcznic ze
wzgl<;du na bezpieczcnstwo zdrowotne pacjenta lub wzgll;dy epidemiologiczne.
Decyzje w tych sprawach podcjmujc Dyrcktor.

4. W czasic, 0 ktorym mowa w ust. I i 3, pacjenci, ktorych stan zdrowia nie wYl11aga
lezenia lub przcbywania w sali chorych, mogq kontaktowae sil; z osobami z
zewnqtrz poza oddzialem.

5. W czasie obchodow zcspolll l11edyczncgo pacjenci powinni przebywae w salach.
0pllszczenie oddzialu w godzinach przeznaczonych na wykonywanie badan,
zabiegow, Illb innych czynnosci leczniczych i piell;gnacyjnych wymaga zgody
piell;gniarki. Pacjent zobowiqzany do lezenia ze wzgll;du na wskazania lekarskie
nie moze opllszczae oddzialu bez zgody lekarza. W tym ostatnim przypadku
personel pomocniczy Szpitala - stosownic do mozliwosci - powinien udzielie
pacjentowi pomocy przy zaspokajaniu istotnych potrzeb zyciowych.

6. Ograniczenie prawa do dodatkowcj opieki piell;gnacyjncj moze wynikae z
przyczyn wskazanych w ust.3.

7. Lekarz lub piell;gniarka mogq sprzeciwie sit; wykonywaniu okrcSlonych czynnosci
piell;gnacyjnych przez osobl; bliskq pacjentowi lub przez niego wyznaczonq, jezcli
osoba ta, nie majqc odpowiedniego przygotowania fachowego, czynnosci
piel<;gnacyjne wykonlljc w sposob nieprawidlowy lub zagrazajqcy zdrowiu
pacjenta.

~ 99

I. Opieka nad pacjentem sprawowana prLez piel<;gniarki, \vykonywana jest na
zasadach okreSlonych w ustawie 0 zawodach piell;gniarki i poloznej, zgodnie z
aktualnq wicdzq medycznq.
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2. Swiadczenia piel~gnacyjne, diagnostyczne i lecznicze, udzielane pacjentom przez
picl~gniarki, v/ykonywane s[j na podstawie zlecen lekarskich.

3. Wykonanie swiadczen zdrowotnych bez zleeenia lekarza mozliwe jest wY/[jcznie
w pr.;:ypadkach okreslonych w przepisach szczegolnych, reguluj[jcych zakres i
rodzaj swiadczen diagnostycznych, leczniczych zapobiegawczych i
rehabilitacyjnych, ktore piel~gniarka moze wykonywae samodzielnie.

4. Przy wykonywaniu czynnosci piel~gnacyjnych, piel~gniarka moze korzystae z
pomocy personelu pomoeniczego ( salowej, sanitariusza).

5. Zasady realizowania w Szpitalu Wolskim praw pacjenta do dodatkowej opieki
piel~gniarskiej okresla za/[jcznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

~ 100

Pacjenci kierowani na badania specjalistyezne i zabiegi leeznicze powinni bye,
zaleznie od stanu zdrowia, przeprowadzani lub przewozeni na wozkaeh albo
ruehomyeh lozkach. Przeprowadzenia b[jdz przewiezienia pacjenta dokonuje
sanitariusz, chyba ze wskazania medyczne przemawiaj[j za obecnosei[j piel~gniarki i /
lub lekarza.

~ lOt

I. W danym oddziale planowe zabiegi operacyjne ""'Ykonywane S[j zgodnie z
ustalonym na okreslony dzien harmonogramem zabiegow operaeyjnyeh,
sporz[jdzanym przez ordynatora i w uzgodnieniu z ordynatorami innych
oddzialow, jezeli wykonanie planowanego zabiegu operacyjnego uzaleznione jest
od uczestnictwa personelu medycznego zatrudnionego w tych oddzialach, z
zastrzezeniem us!. 3.

2. Zabiegi operacyjne planowe wykonywane s[j pomic;dzy godzinami 7.00-15.35.
3. W razie koniecznosci przeprowadzenia niezwlocznego zahiegu operacyjnego

pacjentowi znajduj[jcemu si~ w hezposrednim zagrozeniu zycia lub zdrowia,
ustalone w harmonogramie godziny wykonania zabiegow plano\\'Ych mog[j ulec
przesuni~ciu 0 C7..aSniezb~dny dla wykonania zabiegu interwencyjnego. Jezeli z
przyczyn wskazanych w)'zej luh z uwagi na ""'Ydluzenie siC; czasu trwania
wczesniejszego zabiegu, \rykonanie planowanego zabiegu operacyjnego w danym
dniu, w godz. 7:00-15:35, nie jest mozliwe, przeprowadzenie operacji moze bye
wyznaczone na nast~pny dzien roboczy.

4. Poza godzinami przypadaj[jcymi pomi~dzy 7:00-15:35, w dni wolne od pracy,
niedziele, oraz dni ustawowo wolne od pracy, w oddzialach wykonywane S[j
zabiegi operacyjne interwencyjne, tj. zwi[j7..ane z koniecznosciq niezwlocznego
ratowania zycia i zdrowia pacjenta lub takie, kt6re ze wzglC;dow medycznych
musz1j bye przeprowadzone bez zb~dnej zwloki, albowiem przeprowadzenie ich w
terminie pMniejszym stanowiloby zagrozenie dla zycia lub zdrowia pacjenta, b1jdz
spowodowaloby pogorszenie stanu jego zdrowia.

5. Jezeli w czasie zahiegu planowego niezbc;dne jest \\'Ykonanie biopsyjnego badania
srodoperacyjnego, 0 koniecznosci wykonania tego badania lekarz sprawuj[jcy
opiek~ nad pacjentem lub inny upowazniony przez niego pracownik medyczny
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zobowi'lzany jest powiadomic Zaklad patomorfologii co najmniej na 2 dni przed
wyznaczonym tcrmincm zabiegu.

~ 102

I.W razic pogorszenia si(f stanu zdrowia pacjenta, powoduj<jccgo zagrozenie zycia lekarz
zobowi'lzany jcst powiadomic niczwlocznie wskazan'l przez pacjenta osob(f lub instytucj(f,
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

2. Fakt zawiadomienia, 0 kt6rym mowa w S 102 ust.l utrwalony jest wpisem w ksi'lzce
raport6w lekarskich dokonanym przez osob<; informuj'lC'l z godzin<j poinformowania oraz
nazwiskiem i imieniem osoby przyjmuj'lcej informacj(f.

~ 103

I. W wszystkie dane odzwierciedlaj'lce stan zdrowia pacjcnta, przebicg bad ania,
leczenia, piel(fgnacji pacjcnta w czasie jego pobytu w Szpitalu, rodzaj i zakres
wykonywanych czynnosci leczniczych i piel(fgnacyjnych, wyniki
przeprowadzonych badail diagnostycznych, wpisywane S'l lub dol'lczane do
historii choroby pacjenta, zgodnie z obowi'lzuj'lcymi w tym zakresie przepisami.

2. Historie choroby pacjent6w przebywaj'lcych w oddziale przechowywane s'l w
spos6b unicmozliwiaj'lcy dost(fp do dokumentacji osobom nieuprawnionym.

3. Z chwil'l zakOllczenia proccsu lcczenia dokumentacja medyczna pacjenta
przekazywana jest do Sckcji Statystyki i Dokumentacji Mcdyczncj, a nast(fpnie
archiwizowana. Oryginaly dokumcnt6w stanowi'lcych indywidualn'l dokumentacj(f
zewn(ftrzn'l pacjenta zwraca si<; pacjentowi przy wypisie za pokwitowaniem,
sporZljdzaj'lc kopic tych dokument6w, kt6re pozostawia si(f w dokumentacji
Szpitala Wolskiego.

~ 104

I. Informacji 0 stanie zdrowia pacjenta udziclaj'l lckarzc zgodnie z zasadami
okrdlonymi w ustawach 0 zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawie 0 prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wewn(ftrznych zarZljdzeniach Dyrektora.

2. Picl(fgniarka uprawniona jcst do udziclenia pacjcntowi lub jcgo przedstawicielowi
ustawowemu informacji 0 stanie zdrowia pacjenta \'1yl'lcznie w zakrcsie
koniccznym do sprawowania opieki piel(fgnacyjnej.

~ IDS

I.Pacjenci przebywaj'lcy w oddzialach Szpitala Wolskiego maj'l prawo do korzystania z
depozytu prowadzonego na zasadach okrcslonych wlasciwymi przepisami prawa.

Slrona 46 z 67



Zafijcznik do uchwafy Rady Spofecznej nr17/2017 z dnia 23 maja 2017 roku ..

2.Pacjenci przebywajljcy w oddzialach zobowiljzani slj do przcstrzcgania zasad wspolzycia
spolecznego, w tym niezaklocania spokoju innym pacjentom, zwlaszcza w godzinach
pomic:dzy 22:00.6:00.

3.Szczegolowlj organizacjt; i porz,!dck udzielania swiadczen zdrowotnych w poszczegolnych
oddzialach szpitalnych okreslajlj ich rcgulaminy oraz dokumcnty wydane w oparciu 0 normt;
PN - EN ISO 9001 :2009.

CZF;SC III
I'RZEBIEG PROCESU UnZIELANIA SWIADCZEN W IZBIE PRZY.JEC

PSYCIIIA TRYCZNE.J ORAZ KLINICZNYM onnZIALE
I'SYCIUATRYCZNYM

~ 106

W przebiegu procesu udziclania swiadczcn w Izbie przyjt;c psychiatrycznej oraz Klinicznym
Oddziale psychiatrycznym stosuje sit; odpowiednio regulacjc zawarte w Dziale III, Rozdziale
1. Czt;sci II niniejszego regulaminu, z uwzglc:dnieniem roznic wynikajljcych z Dzialu III,
Rozdzialu I. Czc;sci III ninicjszego regulaminu.

~ 107

Do zadaiJ. lzby przyjt;c psychiatrycznej nalezy udzielanic calodobO\vych swiadczen
zdrowotnych zgodnie z wymogami okrcslonym w przepisach dotyczqcych ochrony zdrowia
psychiczncgo. Swiadczenia powyzsze obejmujq w szczcgolnosci: diagnostykc:, wstc:pne
leczcnie, niezbc;dne badania dodatkowc, diagnozc: lekarsklj craz opickc: pich;gniarsklj w
niezbt;dnym zakrcsie.

~ 108

I. Kliniczny Oddzial psychiatryczny jest oddzialem ogolnopsychiatrycznym,
kocdukacyjnym, pracujljcym wedlug zasad psychialrii srodowiskowej.

2. Do zadan Klinicznego Oddzialu psychiatrycznego nalczy mic;dzy innymi:
I) diagnostyka, leczcnie i wczesna rehabilitacja osob z zaburzcniami

psychicznymi w warunkach calodobO\vych;
2) konsultacja psychiatryczna w pozostalych oddzialach i innych jednostkach

Szpitala przez cala dobt;;
3) orzccznictwo psychiatryczne;
4) prowadzenie szkolen.
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~ 109

W Klinicznym Oddziale psychiatrycznym mog,! bye leczeni pacjenci z zaburzeniami
psychicznymi zwlaszcza psychotycznymi, w wieku powyzej 18 roku zycia,
wymagaj,!cy post<;powania w trybie calodobowym.

~ 110

Osoba ze skierowaniem do oddzialu psychiatrycznego jest badana przez lekarza Izby
przyj<;epsychiatrycznej.

~III

o przyj<;ciu pacjenta do oddzialu psychiatrycznego w zwi,!zku ze skierowanicm
postanawia lekarz Izby przyj<;e psychiatrycznej lub inny lekarz wyznaczony przez
ordynatora oddzialu, po stwierdzeniu do przyj<;cia.

~ 112

W naglych przypadkach, w szczeg61nosci w przypadku braku mozliwosci uzyskania
pomocy lekarskiej przed zgloszeniem si<; do Szpitala, osoba z zaburzeniami
psychicznymi moze bye przyj<;ta do oddzialu psyehiatryeznego, za jej pisemn,! zgod,!,
bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza Izby przyj"e
psychiatryeznej.

~ 113

Warunkiem przyj<;cia do Klinieznego Oddzialu psychiatrycznego jest swiadoma zgoda
paejenta wyrazona na pismie przy przyj<;ciu.

~ 114

I. Osoba, kt6rej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, ze z powodu zaburzcn
psychicznych zagra;i.a bezposrednio swojemu zyciu albo zyciu lub zdrowiu innych
os6b, a zachodz,! w'ltpliwosei, czy jest ona chora psychicznie, moze bye przyj<;ta
do oddzialu szpitalnego bez wymaganej zgody w celu wyjasnienia tyeh
w'!tpli wosci.

2. Pobyt w oddziale, 0 kt6rym mowa w us!. I, nie moze trwae dluzej niz 10 dni.
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~ 115

I. Przyj~cie do Klinicznego Oddzialu psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub
uposledzonej umyslowo nie wyrazajqcej zgody lub niezdolnej do wyrazenia zgody
w stosunku do przyjycia do oddzialu psychiatrycznego nastypuje z zachowaniem
wszelkich procedur i zasad okreSlonych w ustawie 0 ochronie zdrowia
psychicznego.

2. Szczegolowe informacje dotyczqce zasad i procedur okreSlonych w ustawic 0

ochronie zdrowia psychiczncgo, zwiqzanych z przyjycicm pacjenta do szpitalnego
oddzialu psychiatrycznego i jego pobytem w oddziale zawiera regulamin
wewnytrzny funkcjonowania oddzialu psychiatrycznego.

~ 116

o przyj~ciu do szpitala osoby 0 ktorcj mowa w S 113 i S 114 postanawia lekarz Izby
przyjyc psychiatrycznej 1ub inny wyznaczony przez ordynatora, zasiygajqc w miary
mozliwosci opinii drugiego lekarza psychiatry lub psychologa.

~ 117

Przyjycic do oddzialu psychiatrycznego osoby chorej psychicznic bez jej pisemncj
zgody zgodnie z S 113 ninicjszego regulaminu lub osoby z zaburzcniami
psychicznymi na podstawie S 114 wymaga zatwierdzcnia przez ordynatora oddzialu w
ciqgu 48 godzin od chwili przyj~cia.

~ 118

Ordynator zawiadamia 0 wymienionym \vyzeJ przYJyclU dyrektora Szpitala z
zachowaniem wymaganych procedur, a Dyrcktor Szpitala zawiadamia 0 powyzszym
sqd opiekunczy miejsca siedziby szpitala w ciqgu 72 godzin od chwili przyj~cia
pacjenta.

~ 119

I. Pacjenci konsultowani psychiatrycznie w innych oddzialach Szpitala mogq byc
przeniesieni do Kliniczncgo Oddzialu psychiatrycznego, jeSli ich stan psychiczny
wymaga srodkow terapeutycznych 0 zabezpicczen tylko tam dostypnych.

2. Przeniesienie nastypujc na podstawie wpisu konsultujqccgo lekarza psychiatry do
historii choroby pacjenta, po wyrazcniu przez niego ustnej zgody i po
porozumicniu z lekarzem dyzurnym oddzialu psychiatryczncgo. W sprawie
przyjycia na oddzial psychiatryczny pacjenta przenoszonego z innego oddzialu
lekarz psychiatra w miar~ moznosci porozumicwa siy Z ordynatorem oddzialu
psychiatrycznego lub jego zastypcq.

3. Pacjenci konsultowani psychiatrycznie w oddzialach i innych komorkach
organizacyjnych Szpitala mogq byc rowniez przyjyci na Kliniczny Oddzial
psychiatryczny po ich wypisaniu ze Szpitala na podstawie skierowania
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v.'Ystawionego na wlasciwym druku przez lekarza psychiatr~ - konsultanta lub
przez innego uprawnionego lekarza.

CZF;SC IV
WYPISYWANIE I'ACJENT6W ZE SZI'ITALA

I. Wypisywanie pacjenta ze Szpitala nast~puje:
I) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania swiadczen
zdrowotnych w tym zakladzie leczniczym;
2) na z'ldanie paejenta lub jego przedstawieiela ustawowego;
3) gdy pacjent w spos6b raz'lcy narusza porZljdek lub przebieg procesu udzielania
swiadezeIi zdrowotnyeh, a nie zachodzi obawa, ze odmowa lub zaprzestanie
udzielania swiadezen zdrowotnyeh moze spowodowac bezposrednie
niebezpieezenstwo dla jego zycia lub zdrowia albo zycia i zdrowia innyeh os6b.

2. Jezeli przedstawiciel ustawowy pacjenta z'lda jego wypisania, a stan zdrowia
pacjenta wymaga dalszego udzielania swiadczen zdrowotnych, ordynator oddzialu,
jego zast~pca lub lekarz dyzurny moze odm6wic wypisania do czasu wydania w
tej sprawie orzeczenia przez sqd opiekunczy, po uprzednim powiadomieniu sqdu
opiekuIiczego 0 odmowie wypisania ze Szpitala i przyczynach odmowy.

3. I'acjent wyst~puj'ley 0 wypisanie ze Szpitala na wlasne zyczenie jest informowany
przez lekarza 0 mozliwych nast~pstwach zaprzestania udzielania swiadczenia
zdrowotnego.

4. Oswiadczenie pacjenta 0 wypisaniu ze Szpitala na wlasne zyezenie skladane jest w
formie pisemnej. W przypadku niemoznosci uzyskania takiego oswiadczenia
lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej pacjenta.

~ 12 I

I. Decyzja 0 \\'Ypisaniu pacjenta z oddzialll podejmowana jest przez ordynatora
oddzialll Illb jego zast~pc~ w porozllmieniu z lekarzem prowadzqcym z
jednodniov.'Ym wyprzedzeniem.

2. W llzasadnionyeh przypadkach ordynator oddzialu, bior'lc pod uwag<; stan zdrowia
pacjenta, moze zezwolic mu na opuszczenie Szpitala w tym samym dniu, w
kt6rym podj~to decyzj<; 0 v.'Ypisaniu paejenta ze Szpitala.

3. W przypadkaeh, w kt6rych zachowanie trybu post~powania wynikaj'lcego z us!. I
. 2 nie jest mozliwe, co wynika z przyezyn, kt6ryeh nie mozna bylo przewidziec,
np. w sytuacji, w kt6rej pacjent zostal przyj<;ty na czas kolejno nast~puj'lcych po
sobie dni wolnych i swiqteeznych, a wzgl~dy medyczne nie przemawiaj'l za
pozostawieniem paejenta w oddziale przez caly ten okres, decyzj~ 0 wypisaniu
pacjenta moze podj'lc lekarz dyzurny wyl'leznie po llzyskaniu zgody ordynatora
oddzialu lub jego zast~pcy. Wydanie pacjentowi karty informacyjnej z leczenia
szpitalnego moze nast'lpic wyl'lcznie po opatrzeniu jej podpisem ordynatora
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oddzialu lub jego zastt;pcy/ lekarza koordynuj'lcego pracy SOR lub lekarza
dyzumego.

~ 122

Pacjent wypisany ze Szpitala otrzymuje:
I) kartt; informaeyjn'lleczenia szpitalnego zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami;
2) zaswiadezenie lekarskie uprawniaj'lce do otrzymania swiadczen pienit;znych z

ubezpieczenia spolecznego, jezeli pacjent jest do tych swiadczen uprawniony;
3) skierowanie na wykonanie zleconych przez Ickarza okreslonych swiadczen

zdrowotnych, 0 ile zachodzi koniecznose wystawienia takiego skierowania;
4) inne dokumenty, do ktorych pacjent rna prawo na podstawie odrt;bnych

przepisow.

~ 123

Jezeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera malolctniego
pacjenta lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze Szpitala w
wyznaczonym terminie, pracownik socjalny podejmuje czynnosci zwiqzane z
ustaleniem prawa do bezplatnych swiadczen oraz objt;ciem pomoc'l spoleczn'l i
zawiadamia 0 tym niezwlocznie organ gminy wlasciwej ze wzglydu na miejsce
zamieszkania pacjenta oraz organizuje na jej koszt przewiezienie pacjenta do
miejsca zamieszkania.

~ 124

I. Pacjent, ktorego stan zdrowia nie wymaga dalszego udziclania stacjonarnych i
calodobowych swiadczen zdrowotnych innych niz szpitalne, lub osoba, na
ktorej w stosunku do pacjenta ei'lzy ustawowy obowi'lzek alimentacyjny,
ponosz'l koszty pobytu pacjenta, poczqwszy od uplyv.'U terminu, 0 ktorym
mowa w us!. I terminu okresloncgo przez Dyrektora, niezaleznie od uprawnien
do bezplatnych swiadczen zdrowotnych okreslonych w przepisach odrt;bnych.

2. Informacja 0 braku wskazan do dalszego leczenia szpitalnego, 0 ktorym mowa
w us!. 1 wpisywanajest do dokumentacji medycznej pacjenta.

~ 125

l'rzeniesienie pacjenta w ramach Szpitala z dotychczasowego oddzialu na inny
oddzial nastypuje po uzgodnicniu przeniesienia przez lekarza prowadz'lcego lub
lekarza dyzurnego z ordynatorem lub lekarzem dyzurnym oddzialu, na ktory
pacjent rna bye przeniesiony.

~ 126

Przed dokonaniem czynnosci przeniesienia pacjenta nalezy dokonae zamkniycia
dokumentacji medycznej dotycz'lcej pobytu pacjenta w oddziale w
funkcjonuj,!cym w Szpitalu systemie elektronicznym oraz dokonae pozostalych
czynnosci zwi'lzanych z wypisem pacjenta.
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~ 127

Wraz z przemeslcniem pacjenta nalczy dokonac jego WPISU do KsiC;gi GI6wncj
Oddzialu, kt6ry przcjmujc pacjcnta.

~ 128

Za prawid10wc dokonanie czynnoscl, 0 kt6rych mowa w S 126 i S 127
odpowicdzialnosc ponosi kkarL prowadzqcy tub lekarz dyzurny oddzialu, z kt6rego
nast,!pilo przenicsienic pacjcnta.

S 129

Dokonanie czynnosci, 0 kt6rych mowa w S 126 i S 127 lekarz prowadz,!cy lub lekarz
dyzurny moze powierzyc pracownikowi Szpitala uprawnionemu do \vykonywania
wskazanych czynnosci zgodnic z posiadanym zakresem czynnosci oraz wymogami
wynikajqcymi z ustawy 0 ochronic danych osobowych.

CZESCV

I'RZYCIIODN1A SI'ECJALISTYCZNA

~ 130

W przcdsic;biorstwie Zcsp61 Lecznictwa Ambulatoryjnego, w jcdnostce organizacyjnej
I'rzychodnia Specjalistyczna, udzielane S,! specjalistyczne swiadczenia zdrowotne w
nastc;pujqcych dziedzinach medycyny:

I) diabetologia,
2) endokrynologia,
3) geriatria,
4) kardiologia,
5) neurologia,
6) chirurgia og61na,
7) chirurgia naczyniowa,
8) onkologia.

S 131

l.Udziclanic w Przychodni Specjalistycznej swiadczen, 0 kt6rych mowa w S 130, dla
pacjent6w ubezpieczonych odbywa siC;na zasadach okreslonych przcz Narodowy Fundusz
Zdrowia.
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2. Udzielanie w Przychodni Spccjalistycznej swiadczen, 0 ktorych mowa w !l 130, dla
pacjentow nieubezpieczonych i innych nieuprawnionych do swiadczen bezplatnych odbywa
sit; na podstawic skierowania lub bez skierowania za odplatnosci'l wynikaj'lC'l z cennika.

~ 132

I. Ambulatoryjne specjalistyczne swiadczenia zdrowotne wykonywane s'l w
Przychodni Specjalistycznej w wyznaczonych terminach. Zapisy prowadzi Centrum
Obslugi Pacjenta, w ktorym takie prowadzone s'llisty oczekuj'lcych na swiadczenia
zdrowotne.

2. Podstaw'l zarejestrowania pacjenta jest przedstawienie skierowania osobiste lub
telefoniczne, a w przypadku Przychodni Specjalistycznej takie elektroniczne,
zgloszenie potrzeby uzyskania porady ambulatoryjnej.

3. Ambulatoryjne specjalistyczne swiadczenia zdrowotne wykonywane S'l w
najblizszym mozliwym terminie.

4. Przychodnia Specjalistyczna zobowi'lzana
ambulatoryjnego swiadczenia zdrowotnego
wynikaj'lcy z us!. 3 w przypadkach, w ktorych:

I) stan zdrowia pacjenta wymaga niezwlocznego udzielenia mu swiadczenia
zdrowotnego;

2) wczesniejszy termin udzielenia swiadczenia zdrowotnego zostal wskazany
przez lekar.m wystawiaj'lcego skierowanie b'ldi. w skierowaniu lekarz
kieruj'lcy zawarl adnotacjt; "pilne", chyba ze lekarz Przychodni
Specjalistycznej uzna, iz stan pacjenta nie wymaga udzielenia swiadczcnia
w terminie wczcsniejszym niz wskazany w us!. 3.

5. Pacjent moze bye zapisany na badanie w dniu przez sicbie wskazanym lub innym
niz wynikaj'lcy z us!. 3 terminie, jezeli ilose przypadaj'lcych na dany dzien zapisow
nie zostala wyczcrpana.

~ 133

I. Swiadczenia zdrowotne udzielane w poradniach spccjalistycznych Przychodni
Spccjalistycznej, wykonywane s'l w terminach i godzinach ustalonych w
harmonogramie okreslonym zarZ<jdzenicm Dyrektora Szpitala i podanym do
wiadomosci pacjentow.

2. Badania diagnostyczne zlccane pacjentom \vykonywane s'l na podstawie
skierowania wystawionego przez lckarza specjalistt;.

~ 134

Dokumentacja medyczna pacjentow korzystaj'lcych z ambulatoryjnych
specjalistycznych swiadczcn zdrowotnych przechowywana jest w Centrum Obslugi
Pacjenta w sposob uniemozliwiaj'lcy dostt;p dla osob nieuprawnionych.
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~ 135

I. Pacjenci korzystaj'lcy ze swiadczen spccjalistycznych wykonywanych w gabinetach
lekarskich, zabiegowych i innych pomieszczcniach przeznaczonych do udzielania
swiadczen zdrowotnych zobowiqzani do pozostawiania okrycia wierzchnicgo w
wyznaczonych miejscach.

2. Szpital Wolski nie ponosi odpowiedzialnosci za pieniqdze i przedmioty wartosciowe
wnoszone na teren Szpitala Wolskiego przez pacjentow korzystaj'lcych zc
swiadczcn ambulatoryjnych oraz osob im towarzysz'lcych.

~ 136

Szczegolow'l organizacjy i porz'ldck udzielania swiadczen zdrowotnych komorkach
organizacyjnych Przychodni Specjalistyczncj okreslaj'l ich reguJaminy oraz
dokumenty wydane w oparciu 0 normy PN - EN ISO 9001 :2009.

CZI<;SC VI
OSRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

~ 137

W sklad Osrodka Diagnostyki Medycznej wchodz'l:
I) I'racownia mammografii,

2)pracownia endoskopii,

3)Zaklad patomorfologii.

~ 138

I. Swiadczcnia zdrowotne w Pracowni mammografii udzielane s'l w godzinach pracy
tejze Pracowni w trybic planowym opisanym w "Proccsie realizacji uslug
medycznych w I'racowni mammografii" wprowadzonym wlasciwym zarLqdzenicm
Dyrektora. Pacjcnci kierowani na swiadczenia zdrowotnc z zakrcsu mammogralii
przyjmowani s'l wed lug kolejnosci zgloszen.

2. Pracownia endoskopii funkcjonuje w trybie opisanym w "Instrukcji organizacji i
zasad dyzuru endoskopowcgo w Pracowni endoskopii", "Procedurze przyjycia
pacjenta do badania endoskopowego ze wskazan naglych w Pracowni endoskopii"
oraz "Procedurze przyjycia pacjenta do badania endoskopowcgo planowego w
pracowni endoskopii".

3. laklad patomorfologii funkcjonujc w trybie opisanym w "Regulaminie Zakladu
patomorfologii" wprowadzonym wlasciwym zarzqdzcniem Dyrektora.

4. Dla pacjcntow hospitalizowanych swiadczenia zdrowotne z zakresu endoskopii
przcwodu pokarmowego lub patomorfologii - swiadczcnia srodoperacyjne i
histopatologicznc - powinny bye wykonane w terminie wynikaj'lcym ze zleccnia,

SIron a 54 z 67



Zatqcznik do uchwaly Rady Spolecznej nr17/2017 z dnia 23 maja 2017 roku ..

bezposrcdnio po przetransportowaniu pacjcnta z oddzialu w terminie ustalonym z
lekarzem endoskopistq lub lekarzem patomorfologiem.

5. Zgloszenic pacjentow hospitalizowanych odbywa siC;telefonicznie, elektronicznie
lub przez przekazanie skierowania. \V przypadku zgloszenia tclcfoniczncgo
skierowanie dostarczane jest najp6Znicj przed wykonaniem swiadczenia
zdrowotnego.

6. Wyniki swiadczen zdrowotnych endoskopowych wydawane sq w dniu wykonania
badania; wyniki badania mammograticznego dostc;pne sq w tcrminie do 7 dni od
wykonania badania, wyniki badania histopatologicznego dostc;pnc sq nie pozniej niz
w ciqgu 14 dni od wykonania badania.

~ 139

Swiadczcnia zdrowotnc z zakrcsu diagnostyki Iaboratoryjncj i obrazowcj, tj.
tomogratii komputerowej, ultrasonogratii, w tym biopsji cienkoiglowych i badan
dopplcrowskich oraz radiologii klasycznej udzielane sq w systemie calodobowym
przez podmioty swiadczqcc powyzszc uslugi w ramach outsourcingu, na podstawie
umow zawartych w trybie art. 26 ustawy 0 dzialalnosci leczniczcj na udzielanie
zamowienia na ",)'konywanie swiadczen zdrowotnych w zakresie diagnostyki
laboratoryjnejl badan obrazo\\)'ch.

~ 140

I. Zgloszenie koniecznosci wykonania badania cndoskopowego odbywa siC;poprzez
dostarczenic do Pracowni cndoskopii formularza, ktorego wzor okreSla Regulamin
Pracowni endoskopii.

2. Pacjent wpisywany jcst w pierwszym mozli\\)'m tcrminie z wyjqtkiem pacjent6w z
cukrzycq, zwlaszcza insulinozalcznq, kt6rych badanic planujc siC; na
najwczeSniejsze terminy poranne.

3. Lekarz kierujqcy na badanie endoskopowe zobowiqzany jest do:
I) czytelncgo \\)'pelnienia fonnularza 0 kt6rym mowa w ust.l;
2) udzielenia pacjentowi pelncj infomlacji dotyczqcej rodzaju badania, sposobu

jego przeprowadzenia oraz sposobu przygotowania pacjenta;
3) uzyskania zgody pacjenta;

4. l3adania planuje siC; z uwzgl<;dnieniem specytiki badania dlugosci Jego
wykonania.

~ 141

I. Zaklad patomorfologii udziela swiadczcn zdrowotnych obejmujqcych badania
autopsyjne, cytologiczne i histopatologiczne.

2. Wyniki badan odbieranc sq w godzinach funkcjonowania lakladu patomorfologii.
3. Wynik badania sekcyjncgo po dolqczeniu go do historii choroby zmarlego pacjenta

przesylany jest na wlasciwy oddziall Szpitalny Oddzial Ratunkowy, gdzic nastqpil
zgon pacjenta. Szczegolo\\)' protok61 sekcyjny wraz z kartq sekcyjnq pozostajc do
wglqdu w Zakladzie patomorfologii.
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~ 142

Komorki orgamzacYJne funkcjonuj~ce w ramach Osrodka Diagnostyki medycznej,
wykonuj~ swiadczenia w godzinach 8.00 - 13.00, z zastrzezeniem badan
realizowanych w trybie calodobO\vym.

~ 143

Szczegolow~ organizaej, i porz~dek udzielania swiadczen zdrowotnych w komorkach
organizacyjnych Osrodka Diagnostyki Medycznej okreSlaj~ ich regulaminy oraz
dokumenty wydane w oparciu 0 nonn, PN -EN ISO 9001 :2009.

CZ~SCVII
ZAKLAD REIIABILlTAC.J1 LECZNICZE,I

~ 144

I. Rejestracja pacjentow do poradni rehabilitacyjnej specjalistycznych odbywa si, w
Centrum Obslugi Pacjenta, w ktorym prowadzona jest lista oczekuj~cych na
"''Ykonanie swiadczenia w tej poradni. Zapisy pacjentow na zabiegi z zakresu
rehabilitacji i fizjoterapii oraz list, oczekuj~cych na powyzsze zabiegi prowadzi
Zaklad Rehabilitacji Leczniczej.

2. Swiadczenia zdrowotne \\'Ykonywane w Zakladzie Rehabilitacji Leczniczej
obejmuj~:
I) zebranie wywiadu od paejenta;
2) zapoznanie si, z dostarczon~ dokumentacj~ medyczn'l;
3) badanie przedmiotowe pacjenta;
4) ocen, stanu zdrowia pacjenta ze szczegolnym uwzgl,dnieniem \\'Yst,puj~cych

przeciwwskazan do zabiegow fizjoterapeutycznych;
5) zlecenie konsultacji lekarzy innych specjalnosci;
6) zlecenie pacjentowi niezb,dnego zaopatrzenia ortopedycznego;
7) wykonywanie zabiegow z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii.

3. \V przypadku niezgloszonej wczesniej lrL:ykrotnej nieobecnosci na zaplanowanych
zabiegach, pacjent moze zostac skreslony z listy zabiegow.

~ 145

Szczegolow'l organizacj, i porz~dek udzielania swiadczen zdrowotnych w
komorkach organizacyjnych Zakladu Rehabilitacji Leczniczej okreslaj~ ich
Regulaminy oraz dokumenty wydane w oparciu 0 norm, PN - EN ISO 900 I
:2009.

CZ~SCVIII

WOLSKIE CENTRUM ZDROWIA I'SYCIIICZNEGO
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~ 146

I. W sklad Wolskiego Centrum Zdrowia I'sychicznego wchodZlj nast~puj~ce jednostki
organizacyjne: Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego - Cz~sc Szpitalna oraz Wolskie
Centrum Zdrowia Psychicznego - Cz~sc Ambulatoryjna.

2. Celem dzialania Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego jest wprowadzenie
nowoczesnego, sprawdzonego modelu opieki psychiatrycznej, kt6ry:

I) poprawia jakosc leczenia psychiatrycznego - jego dost~pnosc, ci~glosc i skutecznosc;
2) ogranicza rozmiary i negatywne skutki hospitalizacji, a tym samym koszty opieki
psychiatrycznej;
3) uruchamia inicjatywy i zasoby spoleczne lokalnej spolecznosci;
4) przeciwdziala stygmatyzacji i wykluczeniu chorych psychicznie obywateli;
5) zapewnia warunki do spolecznej integracji os6b z zaburzeniami psychicznymi.

3. Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego skiada si~ z:

I) zespolu ambulatoryjnego ( Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia leczenia
uzaleznien i wsp6Iuzaleznien,) - zadania: porady lekarskie i psyehologiczne,
indywidualna i grupowa pomoc psychoterapeutyczna, czynnosci piel~gniarskie,
interwencje socjalne;

2) zespolu srodowiskowego ( Zesp611eczenia srodowiskowego (domowego ) - zadania:
wizyty domowe, terapia indywidualna i grupowa, praca z rodzin~, treningi
umiej~tnosci, budowanie sieci oparcia spolecznego, zaj~cia i turnusy rehabilitacyjne;

3) zespolu dziennego ( Oddzial psychiatryezny dzienny), w kt6rym \vykonywane s~
ambulatoryjne swiadczenia zdrowotne, - zadania: cz~sciowa hospitalizacja w
rozumieniu rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 20 I0 roku w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;

4) zespolu szpitalnego ( Izba przyj~c psyehiatryezna, Kliniczny Oddzial psychiatryczny),
w kt6rym realizowanc s~ stacjonarne calodobowe swiadczenia zdrowotne w zakresie
opieki psychiatrycznej.

4.lzba przYJ~c psychiatryczna, Kliniczny Oddzial psychiatryczny, Oddzial
psychiatryczny dzienny, Poradnia zdrowia psychiczncgo, Poradnia leczcnia uzaleznicn i
wsp61uzaleznien oraz Zesp61 leczenia srodowiskowego (domowego) tworZlj system,
kt6rego zadanicm jcst zapcwnienie ci~glosci opieki i leczenia psychiatrycznego
adekwatnie do potrzeb pacjent6w z zaburzeniami psychicznymi z obszaru obj~tego
dzialalnosci statutow~ Szpitala.

5.Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego dysponuje odr~bnosci~ organizacyjn~,
pozwalaj~cq na planow~ realizaej~ specyficznych zadan opieki psychiatrycznej.

~ 147

I.Rejestracja paejent6w korzystajqcych ze swiadczen Wolskiego Centrum Zdrowia
Psychicznego - Cz~sc Ambulatoryjna prowadzona s~ przez t~ jednostk~ organizacyjnq. W
przypadku nieobecnosci w pracy pracownik6w rejestracji Wolskiego centrum Zdrowia

Strona S7 z 67



Zalijcznik do uchwaly Rady Spofecznej nr17/2017 z dnia 23 maja 2017 roku ..

Psychicznego - CZyse Ambulatoryjna, rejestracja pacjent6w (z wyj"tkiem pacjent6w
Oddzialu psychiatrycznego dziennego) prowadzona jest przez pracownik6w Centrum Obslugi
pacjenta.

2. Za obslugy pacjent6w Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego - CZyse Ambulatoryjna,
w tym za rejestracjy i prowadzenie list oczekuj<jcych (z wyj<jtkiem Dziennego Oddzialu
psychiatrycznego) odpowiada osoba pe!ni"ca funkcjy Koordynatora rejestracji Wolskiego
Centrum Zdrowia Psychicznego - CZyse Ambulatoryjna, kt6ra podlega bezposrednio
Kierownikowi Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

3. W przypadku, 0 kt6rym mowa w drugim zdaniu ust.l Koordynator rejestracji Wolski ego
Centrum Zdrowia Psychicznego - CZyse Ambulatoryjna moze bye zastypowany przez
wyznaczonego pracownika Centrum Obslugi Pacjenta.

4. Swiadczenia zdrowotne wykonywane w Poradni zdrowia psychicznego oraz Poradni
leczenia uzaleznien i wsp61uzaleznien wykonywane s" w terminach ustalonych w czasie
rejestracji pacjenta.

5. Podstaw" zarejestrowania pacjenta jest przedstawienie odpowiedniego skierowania
osobiste lub telefoniczne. W przypadkach, 0 kt6rych mowa w przepisach 0 swiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych pacjenci mog" bye rejestrowani
bcz skierowania.

6. Swiadczenia zdrowotnc udzielane przez Wolski ego Centrum Zdrowia Psychiczncgo -
CZyse Ambulatoryjna wykonywane s<j w najblizszym mozliwym terminie. W terminic
wczdniejszym swiadczenia udzielane s" w przypadkach, w kt6rych

I) stan zdrowia pacjenta wymaga niezwlocznego udziclcnia mu swiadczenia zdrowotnego;

2) wczesniejszy termin udzielenia swiadczcnia zdrowotnego zostal wskazany przez lekarza
wystawiaj"cego skierowanie b"dz w skierowaniu lekarz kieruj"cy zawarl adnotacjy "pilne",
chyba ze lekarz uzna, iz stan pacjenta nie wymaga udzielenia swiadczenia w terminic
wezdniejszym.

7. Pacjent moze bye zapisany na badanie w dniu przez siebie wskazanym lub innym niz
\vynikaj"cy Z ust.6 terminie, jezeli ilose przypadaj"cych na dany dzien zapis6w nie zostala
wyczerpana.

CZ1';SC IX

ORGANIZAC.JA PROCESU UDZIELANIA SWIADCZEN ZDROWOTNYCII W
PRZYI'ADKU POBIERANIA OPLAT
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~ 148

I.Szpital Wolski udziela swiadczen zdrowotnych odplatnie, nieodplatnie lub za cz<;sciowq
odplatnosciq.

2. Prawo do nieodplatnych swiadczen majq pacjenci ubezpicczeni w ramach ubczpieczenia
zdrowotnego oraz inni uprawnieni do bezplatnych swiadczcn na podstawie odr<;bnych
przepis6w.

3. Pacjent ubiegajqcy SI<;0 udzielenie swiadczenia opieki zdrowotnej jest obowiqzany
przedstawie:

I) karty ubczpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego;

2) dCCy7J<;w6jta (burmistrza, prezydenta) gminy wlasciwej ze wzgl<;du na mle]sce
zamieszkania swiadczcniobiorcy, potwierdzajqcq to prawo - w przypadku pacjenta innego niz
ubezpieczony.

4. Do czasu wydania ubczpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem
ubezpieczenia zdrowotnego jest kazdy dokument, kt6ry potwierdza uprawnienia do
swiadczenia opieki zdrowotnej, w szczeg6lnosci dokument potwicrdzajqcy oplacanie skladek
na ubezpieczenie zdrowotne.

5. W przypadku emeryt6w i rencist6w dokumentem potwierdzajqcym oplacanie skladek na
ubezpieczenie zdrowotne, jest dokument potwierdzajqcy kwot<; przekazanej emerytury lub
renty, w tym w szczeg6lnosci odcinek przekazu lub wyciqg.

6. W przypadku emcryt6w i rencist6w dokumentem potwierdzajqcym fakt obj<;cia
ubezpieczeniem zdrowotnym moze bye legitymacja emeryta (rencisty) wydawana na
podstawie odr<;bnych przepis6w.

7. Prawo do swiadczen opieki zdrowotnej moze zostae potwierdzone na podstawie
dokumcntu elektronicznego, 0 kt6rym mowa wart. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutcgo 2005 r. 0

informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publicznc sporzqdzonego, na
podstawie numeru PESEL, przez Fundusz dla swiadczcniobiorcy lub nieb<;dqcej
swiadczeniodawcq osoby uprawnionej w rozumicniu art. 2 pkt 14 ustawy 0 refundacji i
przeslanego za pomocq srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq elektronicznq z zapewnieniem integralnosci
i poufnosci zawartych w nim danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do
przctwarzania tych danych.

8. Dokument, 0 kt6rym mowa w ust. 7 zawiera imi<;,nazwisko oraz numer PESEL pacjenta. a
takZe informacj<;, wcdlug stanu na dzicn sporzqdzenia dokumentu 0 prawie do swiadczenia
opieki zdrowotnej.

9. W przypadku niepotwierdzenia prawa do swiadczen opieki zdrowotnej w spos6b okreslony
w ust. 3 lub 7 pacjent po okazaniu dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo
legitymacji szkolnej - w przypadku os6b, kt6re nie ukonczyly 18 roku zycia, moze
przedstawic inny dokument potwierdzajqcy prawo do swiadczen opieki zdrowotnej , a jesli
takie dokumentu nie posiada, zlozye piscmne oswiadczenie 0 przyslugujqcym mu prawie do
swiadczcn opieki zdrowotncj zgodnie ze wzorem okreslonym w odr<;bnych przepisach.
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10. W przypadku osob maloletnich lub nieposiadajqcych pclncj zdolnosci do czynnoscl
prawnych, oswiadczenie, 0 ktorym mowa w us!. 9 sklada prLedstawiciel ustawowy albo
opickun prawny lub faktyczny.

II. W stanach naglych lub w przypadku, gdy ze wzgll;du na stan zdrowia nie jest mozliwe
zlozenie oswiadczenia, 0 ktorym mowa w us!. 9, swiadczenie opieki zdrowotnej zostaje
udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do swiadczenia opieki zdrowotnej w sposob
wyzej wskazany. W takim przypadku osoba, ktorej udzielono swiadczenia opieki zdrowotnej,
jest obowiqzana do przedstawienia dokumentu potwierdzajqcego prawo do swiadczenia
opieki zdrowotnej albo zlozenia oswiadczenia, 0 ktorym mowa w us!. 9, w terminie 14 dni od
dnia rozpocz~cia udzielania swiadczenia opieki zdrowotnej, a jezeli swiadczenie to jest
udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakOllczenia udzielania
swiadczenia opieki zdrowotnej - pod rygorem obciqzenia tej osoby kosztami udzielonych jej
swiadczen.

12. Pacjenei nieuprawnieni do bezplatnych swiadczen zdrowotnych zobowi~ani Sq do
ponoszenia oplat okreslonych w cenniku stanowiqcym zalqeznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.

13. Swiadczenia udzielane pacjentom, 0 ktorych mowa w us!. 12 udzielane Sq zgodnie z
obowiqzujqcymi w Szpitalu procedurami dotycZljcymi zakwalifikowania do leezenia, 0

ktorych mowa w dziale III niniejszego Regulaminu.

14. Udzielanie swiadezen pacjentom, 0 ktorych mowa w us!. 12 odbywa siy poza czasem
przewidzianym na swiadczenia zdrowotne wykonywane w ramaeh umowy z NFZ, z
zastrzezeniem ar!. 15 ustawy 0 dzialalnosci leczniczej.

ROZDZIAL II

UDOSTF,PNIENIE DOKUMENTAC.J1 MEDYCZNEJ PACJENTA

~ 149

I. Szpital udost<;pnia dokumentacj~ medycznq pacjentom, ich przedstawicielom
ustawowym lub osobom przez nich upowaznionym oraz innym podmiotom
uprawnionym do ich uzyskania zgodnie z przepisami okrcSlonymi w ustawie 0

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawq 0 ochronie danych
osobowych, na podstawie wniosku. Szczegolowe zasady dotycZljce
udost~pniania dokumentacji medycznej zawiera odn;bna procedura
wprowadzona zarzqdzeniem Dyrektora Szpitala.

2. 1'0 smierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostypniania osobie
upowaznionej przez pacjenta za zycia lub osobie, ktora w chwili zgonu pacjenta
byla jcgo przedstawicielem ustawowym.

3. Decyzj<; 0 udost~pnieniu dokumentacji medycznej podejmuje Dyrektor
Szpitala, lub inna pisemnie upowazniona przez Dyrektora osoba uprawniona do
wydania dokumentacji z zastrzezeniem us!.3 niniejszego paragrafu.

4. Jezeli dokumentacja medyczna jest niezb~dna do zapewnienia dalszego
leczenia, a zwloka w jej wydaniu moglaby narazi6 pacjenta na szkody, decyzjy
o udost~pnieniu dokumentacji zakladom opieki zdrowotnej tub lekarzowi moze
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podj<je ordynator oddzialu, jego zastc;pca, lckarz prowad74cy lub inny lekarz
sprawuj<jcy opiek<; nad pacjentem.

5. Odmowa wydania dokumentacji wymaga podania przyczyny i zachowania
formy pisemnej.

~ 150

I.Dokumcntacja medyczna jest udost<;pniana:

I) do wgl<jdu, w tym takze do baz danych w zakrcsic ochrony zdrowia, w miejscu udzielania
swiadczen zdrowotnych, z wyl<jczcnicm mcdycznych czynnosci ratunkowych, albo w
siedzibie podmiotu udziclaj<jcego swiadczen zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub
innym uprawnionym organom lub podmiotom mozliwosci sporz<jdzenia notatek lub zdj<;e;
2) przez sporz<jdzenie jej wyci<jgu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przcz wydanic oryginalu za potwierdzeniem odbioru i z zastrzezeniem zwrotu po
wykorzystaniu, na Z<jdanieorgan6w wladzy publicznej albo s<jd6wpowszechnych, a tahe w
przypadku gdy zwloka w \vydaniu dokumentacji moglaby spowodowae zagrozenic zycia lub
zdrowia pacjcnta;
4) za posrednictwem srodk6w komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nosniku danych.
2. Zdj<;cia rentgenowskic wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielaj<jcy
swiadczen zdrowotnych, s<j udost<;pniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzezeniem
Z\HotU po wykorzystaniu.
3. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej moze bye udostc;pniona przez
sporz<jdzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w spos6b
okreslony w us!. I pkt 4 i 5, na Z<jdanie pacjenta lub innych uprawnionych organ6w lub
podmiot6w.
4.Udostc;pnienie dokumentacji nastc;puje w trybie zapewniaj<jcym zachowanie poufnosci i
ochrony danych osobowych.
5.Udost<;pnienie pacjentowi, jego przcdstawiciclowi ustawowcmu lub osobie przez niego i
powaznicj dokumentacji mcdycznej zbiorczej nast<;puje w spos6b opisany pO\\yzej poprzcz
wskazanie jedynie tych informacji, kt6re dotycZ<j pacjenta obj<;tego indywidualnym
wnioskiem.
6.W przypadku wydania oryginal6w dokumentacji w zakladzie nalezy pozostawie kopi<; lub
pelny odpis \'/ydanej dokumcntacji. I'rzepis nie rna zastosowania w sytuacji, gdy zwloka w
\\ydaniu dokumentacji moglaby narazie pacjenta na szkod<;.
7. Szpital prowadzi wykaz udost<;pnionej dokumentacji medycznej zawieraj<jcy dane, 0

kt6rych mowa w ustawie 0 prawach pacjenta i Rzcczniku I'raw I'acjenta.

~ 151

I.Za udost<;pnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera oplaty, kt6rych wysokose
okreslonajest w zal<jczniku nr 3 do niniejszego Rcgulaminu.

2.0platy, 0 kt6rych mowa w niniejszym paragrafie, dokumentowane b<;d<j,stosowanie do
wniosku podmiotu uprawnionego do otrzymania \\yci<jgu, odpisu lub kopii, dowodem ""'Platy
lub faktura.

3.0platy, 0 kt6rych mowa w us!. 1 mog<j bye zmieniane zgodnie z ustaw<j 0 dzialalnosci
leczniczej.
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ROZDZIAL III

WSPOLDZIALANIE Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONU.JJ\CYMI
DZIALALNOSC LECZNICZf\

~ 152

W celu zapewnienia ciqglosci leczenia pacjentom korzystajqcym ze swiadczen zdrowotnych
udzielanych w oddzia/ach szpitalnych i innych jednostkach organizacyjnych Szpitala, Szpital
wspo/pracuje z podmiotami wykonujqcymi dzialalnosc leczniczq na zasadach okreslonych w
zawieranych w ww. podmiotami umowach cywilnoprawnych.

~ 153

Zleccnie swiadczen zdrowotnych podmiotom wykonujqcym dzia/alnosc leczniczq nastypuje
po przeprowadzeniu konkursu na zasadach okrdlonych w arl. 26 ustawy 0 dzialalnosci
leczniczej.

~ 154

1. Szpital swiadczy uslugi medyczne na rzecz innych podmiotow wykonujqcych dzia/alnosc
leczniczq na podstawie zawartych umow, okreslajqcych rodzaj wykonywanych swiadczen
zdrowotnych i us/ug z nimi zwiqzanych. sposob ich realizacji i zasady platnosci.

2.Wykonywanie us/ug na rzecz innych podmiotow nie moze zak/ocac organizacji udzielania
swiadczen przyjytego wobec pacjentow jednostek organizacyjnych Szpitala Wolskiego.

3. Uslugi diagnostyki laboratoryjnej wykonywane Sq przez wy/oniony w drodze konkursll
podmiot zewn~trzny.

~ 155

Zasady biezqcej wspo/pracy pomi~dzy Szpitalem Wolskim, a innymi podmiotami
wykonujqcymi dzia/alnosc leczniczq, dotyczqce koniecznosci przeprowadzenia konsultacji,
mozliwosci wykonania swiadczenia w placowce wysokospecjalistycznej, koniecznosci
wykonania badania diagnostycznego, itp., oparte Sq na zasadach okreslonych w ustawie 0

dzialalnosci leczniczej, ustawie 0 zawodzie lekarza oraz na procedurach wynikajqcych z
procedur wprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia tub innych platnikow
zlecajqcych realizacj~ swiadczen zdrowotnych.

Strona 62 z 67



Zalqcznik do uchwaly Rady Spotecznej m17/2017 z dnia 23 maja 2017 roku ..

ROZDZIAL IV

ZASADY I'OSTF,I'OWANIA W RAZIE SMIERCI PAC.JENTA

~ 156

I. 0 smierci pacjenta przcbywajqcego w Szpitalu Wolskim, zawiadamia lekarza
prowadzqcego lub lekarza dyzurnego:
a) pielygniarka odpowiadajqca za odcinek - w oddziale;
b) starsza piel~gniarka koordynator lub ratownik medyczny - koordynator -
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub Izbie przyj~e psychiatrycznej,

chyba, ze lekarz prowadzqcy lub dyzurny pO\vyzszq informacjy uzyskali podczas
wykonywania czynnosci mcdycznych.

2. W przypadku gdy smiere pacjenta przebywajqcego w Szpitalu nastqpila w toku
czynnosci wykonanych poza oddzialcm, Szpitalnym Oddzialem Ratunkowym, lub
Izbq przyj~e psychiatrycznq zawiadomienia, 0 kt6rym mowa w us!. I, dokonuje
piel~gniarka lub inny pracownik personelu mcdycznego kom6rki organizacyjnej, w
kt6rej smiere nastqpila.

~ 157

1. Lekarz prowadzqcy lub lekarz dyzumy, 0 kt6rym mowa w S 156 us!. I, po
przeprowadzeniu oglydzin, stwierdza zgon i jego przyczyny oraz wystawia karty
zgonu zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

2. Pielygniarka lub ratownik medyczny, 0 kt6rym mowa w S 156 us!. I, bqdZ
uprawniony pracownik, karty zgonu wystawionq przez lekarza niezwlocznie
przekazujq do Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej za potwierdzeniem.

~ 158

Zwloki osoby, kt6ra zmada w Szpitalu, mogq bye poddane sekcji, w szczeg6lnosci,
gdy zgon tej osoby nastljpi przed uplywem 12 godzin od przyj~cia do Szpitala.

~ 159

I. Dokonanie lub zaniechanie sekcji zwlok zarzqdza Dyrektor Szpitala, a jesli nie jest
lekarzem Zast~pca Dyrektora ds. Lecznictwa:
1) z wlasnej inicjatywy po zasiygniyciu opinii ordynatora;
2) na wniosek wlaSciwego ordynatora.

2. Podczas nieobecnosci Dyrektora Szpitala decyzj~ 0 dokonaniu zaniechania sekcji
zwlok podejmuje Zastypca Dyrektora ds. Lecznictwa, a podczas jego nieobecnosci
wyznaczony ordynator.
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3. Zwloki osoby, kt6ra zmada w Szpitalu nie Sq poddawane sekcji, jezeli przedstawiciel
ustawO\~y tej osoby \~yrazil sprzcciw lub za zycia uezynila to ta osoba, takZe
w przypadku, 0 kt6rym mowa w S 158, z zastrzezeniem S 160.

4. 0 zaniechaniu sckcji zwlok z przyczyny okrcSlonej w ust. 3 sporzqdza sicr adnotacjcr
w dokumentacji medycznej i zalqcza sprzeciw, 0 kt6rym mowa w ust.3.

~ 160

Postanowicn S 159 nic stosuje si<;w przypadkaeh:

I) okrdlonych w Kodeksic postcrpowania karnego i Kodcksic karnym wykonawczym
oraz aktach wykonawczyeh wydanych na ieh podstawie;

2) gdy przyezyny zgonu nic moma ustali6 w spos6b jednoznaczny;
3) okrdlonych w przcpisach 0 zapobicganiu oraz zwalczaniu zakazen chor6b

zakaznych u Iudzi

~ 161

Wlasci~y lekarz, 0 kt6rym mowa w S 156 ust.l niezwlocznie zawiadamia 0 smicrci pacjcnta
wskazanq przez niego osobcr lub instytucjcr, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna
faktyczncgo, a takze w przypadku, 0 kt6rym mowa w S 156 ust. 2.

~ 162

I. Fakt zawiadomienia, 0 kt6rym mowa w S 161 utrwalany jest wpisem w ksiqzce
raport6w dokonanym przez osob<; informujqcq z godzinq poinformowania, oraz
nazwiskicm i imicnicm osoby przyjmujqecj informaej<;.

2. Karta zgonu \rystawiona przcz lekarza przekazywana jest przcz sckrctark<; mcdyeznq
z zakonczonq historiq choroby do Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej.

3. Osoby uprawnione do otrzymania karty zgonu odbierajq jq bezposrednio z Sekcji
Statystyki i Dokumentaeji Medycznej.

4. Po stwierdzeniu zgonu przez Ickarza, piel<;gniarka ~pelnia kartcr skierowania zwlok
do chlodni oraz zaklada na przegub dloni albo stopy osoby zmarlej identyfikator
~ykonany z tasicmki, pl6tna lub tworzywa sztuczncgo, po czym zwloki wraz
z tq kartq oraz identyfikatorem przewozone Sqdo chlodni.

5. Szczeg610we zasady postcrpowania ze zwlokami okrdla "lnstrukcja post<;powania
personelu po stwierdzeniu zgonu pacjenta w Szpitalu Wolskim".

~ 163

Jcsli nic jest mozliwc ustalcnie tozsamosci osoby zmarlej, w karcie skierowania do
chlodni oraz na idcntyfikatorzc, 0 kt6rym mowa w S 162 ust. 4 , dokonuje si<;
oznaczenia "NN" z podanicm przyczyny i okolicznosci uniemozliwiajqcych ustalenie
tozsamosci.
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~ 164

I. Zwloki osoby zmarlcj przcwozone S<jdo chlodni nie wczcsnicj niz po uplywie dwoch
godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumcntacji medycznej.

2. W okresie pomi~dzy stwicrdzeniem zgonu, a przewiezieniem do chlodni, zwloki osob
zmarlych S<jprzechowywane w specjalnie przcznaczonym do tego celu pomieszczeniu
lub w innym chlodnym miejscu, z zachowaniem godnosci naleznej zmarlym.

3. Zwloki osoby zmarlcj przcchowujc sit; w chlodni nie dluzej niz 72 godziny.
4. Zwloki osoby zmarlej mog<j bye przechowywane w chlodni dluzcj niz 72 godziny,

jezeli:
I) nic mogq zostac wczesniej odebrane przez osoby uprawnione do pochowania

osoby zmarlej, do ktorych zalicza sit;: pozostalego malzonka, krewnych zstt;pnych,
krewnych wst~pnych, krcwnych bocznych do 4 stopnia pokrewienstwa,
powinowatych linii prostej do 1 stopnia oraz inne podmioty wymienione wart. 10
ust. 1 usta\\'Y z dnia 31.01.1959 roku 0 cmentarzach i chowaniu zmarlych;

2) w zwiqzku ze zgonem zostalo wszczt;te dochodzenie albo sledztwo, a prokurator
nie zezwolil na pochowanie zwlok;

3) przemawiaj<j za tym innc niz wymienionc w pkt. 1 i 2 wazne przyczyny,
na wniosck osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarlej oraz po uzyskaniu
zgody Zastt;pcy Dyrektora ds. Lccznictwa.

5. Za przcchowanie zwlok po okrcsie dluzszym niz wskazane w ust. 3 i 4, Szpital
pobicra oplaty w wysokosci okrdlonej w zal<jczniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

~ 165

I. Wlasciwa pielt;gniarka, 0 ktorej mowa w S 156 ust. 1 lit. a i b dokonuje spisu rzeczy
osoby zmarlej, ktore przekazuje nastt;pnie za pokwitowanicm osobie uprawnionej
do pochowania zwlok.

2. Technik patomorfolog zobowi<jzany jcst zwloki osoby zmarlej umye, ubrac i wydac
osobie uprawnionej do ich pochowania w stanic zapcwniajqcym zachowanie godnosci
naleznej osobie zmarlej.

3. Nadzor nad czynnosciami, 0 ktorych mowa w ust. 2 sprawuje Kierownik Zakladu
patomorfologii.

4. Kompletna dokumentacja mcdyczna zmarlcgo pacjcnta przckazywana jest przez
oddzial Szpitala, Izbt; przyjt;c psychiatrycznq lub Szpitalny Oddzial Ratunko\\'Y do
Sckcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej.

5. W razie zgonu osoby, ktorej tozsamosci nie mozna ustalie, b<jdzzgonu, co do ktorego
istnieje chociazby uzasadnione podcjrzcnic, zc jcgo przyczyn<j bylo dzialanie nosZ<jce
znamiona przestt;pstwa, nicszczysliwcgo \rypadku lub samobojstwa, lekarz
niczwlocznie zawiadamia Zastt;pct; Dyrektora ds. Lecznictwa, a w razie jego
nieobecnosci osobt; go zastt;puj<jC'l.Fakt powiadomicnia odnotowuje w dokumentacji
medycznej. Zast~pca Dyrcktora ds. Lecznictwa niezwlocznie powiadamia policjt; lub
prokuraturt;.

6. W razie zgonu na chorobt; zakazna zastosowanie maj<j przepisy rozp0fZ<jdzcnia
Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postt;powania
podmiotu leczniczcgo \\'Ykonujqccgo dzialalnosc lecznicZ<j w rodzaju stacjonarne i
calodobowc swiadczcnia zdrowotne ze zwlokami pacjenta w przypadku smierci
pacjenta.
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ROZI)ZIAL. V

I'OSTF,POWANIE W SPRA WACH SKARG

WNIOSKOW KIEROW ANYCH
DO SZI'ITALA

~ 166

I. Komork'l organizacyjn'l Szpitala powolan'l do przyjmowania skarg i wnioskow w
zwi'lzku z udzielaniem swiadczen zdrowotnych kierowanych do Dyrektora jest
Centrum Obslugi I'acjenta.

2. W sprawach niezwi'lzanych z udzielaniem swiadczen zdrowotnych skargi i
wnioski kierowane do Dyrektora Szpitala przyjmuje Kancelaria GI6wna Szpitala.

~ 167

I. Skargi i wnioski dotycz'lce dzialalnosci Szpitala powinny bye zlozone na pismie.
2. Osoby, ktore z powodu wieku, stanu zdrowia lub innych obiektywnych przyczyn nie

mog'l samodzielnie sporz:jdzie skargi lub wniosku w formie pisemnej, mog:j zlozye
skarg<; lub wniosek ustnie Zast<;pcy Dyrektora ds. Lecznictwa, w Centrum Obslugi
I'acjenta lub Kancelarii Glownej Szpitala.

3. W sytuacji okreslonej w ust. 2 upowazniony pracownik Centrum Obslugi I'acjenta lub
Kancelarii Gl6wnej sporz:jdza notatk<; dotycz'lC'l tresci zlozonej skargi lub wniosku,
odczytuje j:j osobie skladaj'lcej skarg<; lub \'miosek oraz przedstawia jej do podpisu.

~ 168

I. Skargi oraz wnioski skladane przez pacjentow lub inne osoby, kt6rych interes prawny
zostal naruszony, podlegaj'l rozpatrzeniu przez rozstrzygni<;ciu na zasadach
okrdlonych w przepisach kodeksu Postl;powania administracyjnego.

2. Odpowiedz na skarg<; lub wniosek powinna bye udzielona w terminie 14 dni od daty
zlozenia przedmiotowego pisma, z zastrzezenicm ust. 3.

3. W sprawach zawilych lub w przypadkach wymagaj'lcych podjt;cia czynnosci
wyjaSniaj'lcych lub skierowania wyst'lpicnia do innych jednostek lub instytucji
odpowiedz na skargt; lub wniosck powinna bye udzielona w terminie 1 micsi:jca od
daty zlozenia skargi lub wniosku. W wyj'ltko\\')'ch przypadkach, termin, 0 kt6rym
mowa \\')'zej, moze bye przesuni<;ty na okres do 2 miesi<;cy.

p69

Ordynatorzy oraz kierownicy poszczeg61nych jednostek i komorek organizacyjnych
Szpitala uprawnieni s'l do przyjmowania i zalatwiania ustnych uwag i zastrzezen
kierowanych do nich w sprawach dotycZ'lcych biez'lcej dzialalnosci oddzialu lub
podleglcj im jcdnostki lub komorki organizacyjnej.
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~ 170

W sprawach skarg i wnioskow Zast~pca Dyrektora ds. Lecznictwa, upowazniony
przez Dyrektora Szpitala, przyjmuje intcrcsantow w dniach i godzinach wskazanych
na tablicy ogloszen w sekretariacie Dyrekcji oraz w Centrum Obslugi Pacjenta.

ROZDZIAL VI

POSTANOWIENIA KONCOWE

~ 171

Szpital realizuje obowiqzek informacyjny wynikajqcy z ustawy 0 prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta poprzcz zamicszczenie stosowanych komunikatow i informacji
wprowadzonych zarzqdzenicm Dyrektora.

~ 172

1.Na tercnic Szpitala obowiqzujc calkowity zakaz palcnia tytoniu, spozywania alkoholu oraz
podawania i zazywania srodkow odurzajqcych.

2. Zakaz podawania i uzywania srodkow odurzajqcych nie dotyczy srodkow leczniczych
ordynowanych przez lekarza w ramach post~powania medycznego.

~ 173

1.Osoby zatrudnione w Szpitalu Wolskim oraz pozostajqce w stosunku cywilnoprawnym sq
obowiqzanc nosi6 w widocznym miejscu identyfikator zawierajqcy imi~, nazwisko oraz
funkcj~ tej osoby.

2. Szczegolowe zasady dotyczqce powyzszcj kwcstii okrcSla wlasciwc zarzqdzcnic Dyrcktora.

~ 174

Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego nast~puje na podstawie zarzqdzenia Dyrektora
Szpitalu po uzyskaniu opinii Rady Spolcczncj.
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Zalljcznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego "Cennik dla pacjent6w nieuprawnionych do
bezplatnych swiadczen zdrowotnych

Ninicjszy cennik stano wi podstawy do pobierania oplat przcz Szpital Wolski im. dr Anny
Gostynskiej SP ZOZ za uslugi medyczne swiadczone osobom nicuprawnionym do
otrzymania bezplatnych swiadczen zdrowotnych.

Ccny zawarte w niniejszym cenniku slj cenami nello. Zwolnione z podatku VAT slj uslugi
w zakresie opieki medycznej, sluzljce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia oraz dostawa towarow i swiadczcnie uslug scisle z tymi uslugami
zwi"zanych wykonywanc przez podmioty Jecznicze.

Uslugi medyczne, kt6rych nie ma w ccnniku \\yceniane b~d" po kosztach rzcczywistych po
zakonczeniu udziclania swiadczenia.

I. CENNIK OSOBODNI OPIEKI SZPITALNEJ*

L.p. Rodzaj swiadczeri Cena

I I Oddzial Chor6b Wewn~trznych z Pododdzialem Endokrynologicznym
352 zl- cena osobodnia

2
II Oddzial Chor6b Wewn~trznych

416 zl- cena osobodnia

3 Oddzial Geriatryczny - cena osobodnia 357 z!

4 Oddzia! Kardiologiczny - cena osobodnia 557 II

5 Oddzial Neurologicmy - cena osobodnia 632 zl

6 Oddzial Chirurgii Og61nej i Onkologicmej z Cz~sci~ Urazow~- ccna osobodnia 596 zl

7 Oddzial Chirurgii Naczyniowej - cena osobodnia 1377 zl

8 Kliniclny Oddzia! Psychiatryczny
277 II- cena osobodnia

9 Oddzia! Psychiatryczny Dzienny 116 zl

10 Oddzial Intcnsyvmej Terapii - cena osobodnia 1867 zl

*Cena osobodnia nie zawiera zabieg6w operaC)jnych w)'konywanych w Szpitalu w poszczeg61nych 7..akresach
opisanych w Katalogu swiadczen szpitalnych i '\')Tob6w mcdycznych uzy","anych do zabicgc)\\1
spccjalistycznych oraz kosztow konsultacji i znieczulcn anestezjologicznych.
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Zal<jcznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ..Cennik dla pacjentow nieuprawnionych do
bczplatnych swiadczcn zdrowotnych

II. CENNIK SWIADCZEN SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO tSOR!

L.p Rodzaj swiadczen Cena

I Swiadczenie kornpleksowe w Szpitalnyrn Oddziale Ratunkowyrn zakOJiczone
284 zl\vypisem*

.Cena s\\'iadczenia Die obejrnuje kosztow:

• badaIi lokslkologieznyeb. kt6re nalezy dolicZlC zgodnie z cennikiern okreslonyrn w zawanej przez
Szpital Wolski urnowie na swiadczenia zdrowotne w zakresie bada,; toksykologicznych dost~pnyrn
w Szpitalnyrn Oddziale Ratunkowyrn.
- badaIi diagnosl)'ki obrazowej. kt6re naleZy doliczyc zgodnie z cennikiern okreslonyrn w zawanej przez
Szpital Wolski urnowie na swiadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej dost~pnyrn w Szpitalnyrn
Oddziale Ratunkowyrn.
- Iranspnrlu zewn~lrznego, kt6ry nalezy doliczyc zgodnie z oplat~ wynikaj~c~ z cennika uslug transponowych
realizowanych karetk~ Szpitala Wolskiego w przypadku skorzystania z uslugi transponowej karetki szpitalnej
lub zgodnie z opjat~ wynikaj~c~ z dost~pnego w Szpitalnyrn Oddz;ale Ratunkowyrn cennika uslug
transponowycb okreslonych w urnowie lOwanej przez Szpital Wolski na swiadczenie transponu sanitamego
rcalizowanego przcz firmc; zewntytrzn,! w przypadku skorzystania z uslugi transportO\vej firm)' zc\'mc;trzncj.
- badaIi endoskop",,')'eb (pozycje nr 4 i 5 z punktu V cennika).
- proeedur zahiegow)'eh (pozyeje nr: 32,33,35,37 i 38 z punktu VII cennika).
- konsullaeji speejalislleZn)'Cb wykonywanyeh paejentorn SOR pOlO Szpitalern Wolskirn (rn.in. w zakresie
ginekologii, onopedii, urologii i neuroehirurgii), kt6re nalezy doliezyc zgodnie z eennikarni okreslonyrni
w lOwanych przez Szpital Wolski urnowach na swiadezenie uslug w lOkresie konsultaeji speejalistycznych.

III. CENNIK USLUG TRANSPORTU SANIT ARNEGO REALIZOW ANEGO
KARETKJ\ SZPITALA WOLSKIEGO*

L.p. Rodzaj przcwozu
Rodzaj uslu~i Ceoa uslugisanitarncgo

I transport \\ Prze\\()z bez sanilariusza 63.00,1 ••
granicach

2
administracyjnych

Przewoz z sanilariuszcm ••Warszawy 88.00,1

3 transport poza Przewoz bez sanitariusza 871••granicami
Stawka za I km

4
administrac)jnymi

Przcwoz z sanitariuszcrn ••Warszawy 11.50 zl

'Cennik dOlyez)' "yl~eznie uslugi w)'konanej karelk~ Szpitala Wolskiego. W przypadku braku rnoiliwosci
skorzystania z transponu karetk~ Szpitala Wolskiego, na zyezenie pacjenta Szpital rnoze zaproponowac transpon
sanitarny realizo,,~'any przez tinn~ ze\'¥'n~trzn~za optat~ wynikaj'lc~ z cennika uslug transportowych okreslonych
w podpisanej przez Szpital Wolski umowie na swiadczenie transportu sanitamego i uiszczon~ bczposrednio
przcwoznikowi. Cennik uslug transponowyeh realizowanyeh przez Iirrn~ zewn~trzn~jest dost~pny w SOR .
•• CClia uslugi stall(m'j cent: netto i bf;dzie powi~kszolla 0 odpowiedlli'l stawkft podatku VAT w zalezllosci
od rod7.aju przewozu.
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Zal<jcznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego .,Cennik dla pacjent6w nieuprawnionych do
bczplatnych swiadczen zdrowotnych

IV. CENNIK PORADY SI'EC.IALISTYCZNE,J*

Lp Rodzaj swiadczen Cena

I Poradllia Endokrynologiczlla 80 zl

2 Poradnia Diabetologiczna 80 zl

3 Poradllia Kardiologicma 80 zl

4 Poradllia Neurologiczlla 80 zl

5 Poradllia Chirurgii Og61nej 80 zl

6 Poradllia Chirurgii Naczy"iowej 80 zl

7 Poradllia Proktologicma 80 zl

8 Poradllia Zdrowia Psychiczllego i Leczellia Uzaleillien 80 zl

9 Poradllia Onkologiczlla 80 zl

'Cella porady speejalistyezllej nie obejmuje koszt6w swiadczen wymienionych w punktach: III, V, VI i VII
cennika.

V. CENNIK USLUG OSROIlKA D1AGNOSTYKI MEDYCZNE.J

CENNIK PRACOWNI MAMMOGRAFII

Lp Kod
Nazwa swiadczcniaswiadczenia Cena

I 87.371 Mammografia jcdncj picrsi 62 zi

2 87.372 t\.'1arnmografia obu piersi 62 zl

3 87.373 t\.'1ammografia skriningow3 obu piersi 62 zl
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Zalqcznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego "Cennik dla pacjentow nieuprawnionych do
bezplatnych swiadczen zdrowotnych

CENNIK PRACOWNI ENI>OSKOPII

Lp Nazwa s\\:iadczenia Cen.

I Przezsk6m. (endoskopow.) g.strostomi. [PEG J 1031 zl

2 Gastroskopia diagnostyczna z testern ureazo\\ym 175 zl

3 Gastroskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji 261 zl

4 Gastroskopia diagnostycma z tamowaniem krwawienia 287 zl

5 Gastroskopia diagnostyczna 141 zl

6 Gastroskopia diagnostyczna z pobraniem testu urazowego i biopsj'} 291 zl

7 G.stroskopi. diagnostyczna z zalozeniem sondy dojelitowej 284 zl

8 Kolonoskopia 220 zl

9 Kolonoskopia z biopsj~ 356z1

10 Kolonoskopia diagnostyczna z polipektomi~ prost~ 372zl

II Kolonoskopia diagnostyczna z polipektomi~ zloion~ 402 zl

12 Rektoskopia diagnostyczna 143 zl

13 Rektoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji 271 zl

CENNIK ZAKL.AI>U PATOMORFOLOGII

L.p. Rodzaj swiadczen Ccml

I Badanic histopatologicznc podstawowe - biopsja 27 zl

2 Badanie histochemiczne (MUCYKARMIN) 21 zl

3 Badanie histochemiczne (PAS) 21 zl

4 Badanic histochemiczne (Bl.aic+PAS) 21 zl

5 Biopsja aspir.cyjna cienkoiglowa 28 zl

6 C)1ologia pfyn6w 28 zl

7 Cy1ologia ginekologiczna 27 zl
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Zal~cznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego .•Cennik dla pacjcnt6w nicuprawnionych do
bczplatnych swiadczcn zdrowotnych

8 Autopsja. pobranie wyeink6w, napisanie protokolu 134 zl

9 Badanie histopatologiezne I wyeinka - autopsja 27 zl

10 Badanie histopatologiezne (TASMA) 20 zl

II INTRA - badanie sr6doperaeyjne 38 zl

12
Badanie histopatologiezne maksymalnie 20 wyeink6w z 10 nar,,!d6w pobranyeh pode1.as 142 zl
badania sekeyjnego

13 Badanie histopatologiezne podstawowe (maksymalnie 3 bloezki paratinowe) 28 zl

VI. CENNIK USLUG PORADNI PROKTOLOGICZNE.I

Lp Rodzaj swiadczen Cena

I Naei~cie ropnia okoloodb)10wego 93 zl

2 Wyei~eie polipowatej wyroSii odbytu 113 zl

3 Miejseowe wyei~eiel zniszezenie zmianyl tkanki odb)1U • inne 113 zl

4 Kauteryzacja hemoroido\'." 120 zl

5 Usuni~eie zakrzepowyeh hemoroid6w 93 zl

6 Usunj~cie5z\\'6\'.' z tulowia ~ inne 48 zl

VII. POZOST ALE SWIADCZENIA

L.p. Rodzaj swiadczen Cella

I Elektroeneefalogram IPoradnia Neurologieznal 113 1.1

2 Elcktromiogratia - I mi~sieli IPoradnia Ncurologieznal 1881.1

3 Pr6ba ischcmiczna IPoradnia NeurologicznaJ 170 zl

4 Pr6ba nutliwosci IPoradnia Neurologiczna/ 161 zl

5 Elektromiogratia (2 mi~snie) IPoradnia Ncurologieznal 3171.1

6 Elektromiogratia (3 mi~snie) IPoradnia Neurologieznal 4251.1

7 Elcktromiogratia (4 mi~snie) IPoradnia Neurologieznal 477 zl

8 Elektromiogratia (5 mi~sni) IPoradnia Neurologieznal 6391.1
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9 Elektromiografia (6 mi~sni) IPoradnia Neurologieznal 645 zl

10 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnietwa ruehowego (I nerw) IPoradnia
126 zlNeurologicznal

II ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnietwa ruehowego (2 nerwy) IPoradnia
161 zlNcurologicznal

12 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnietwa ruehowego (3 nerwy) IPoradnia
221 zlNeurologieznal

13 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnielwa ruehowego (4 nerwy) IPoradnia
268 zlNeurologicznal

14 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnietwa ruehowego (5 ncrw6w) IPoradnia
328 zlNeurologiczna'

15 ELEKTRONEUROGRAFIA - ocena przcwodnietwa ruehowego (6 ncrw6w) IPoradn;a
388 zlNeurologiczna'

16 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przcwodnietwa ruehowego (7 ncrw6w) IPoradnia
448 zlNeurologicznal

17 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnietwa ruehowcgo (8 nerw6w) IPoradnia
507 zlNeurologieznal

18 ELEKTRONEUROGRAFIA - oecna przewodnielwa ezueiowcgo (I nerw) IPoradnia
113 zlNeurologieznal

19 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnietwa ezueiowego (2 nerwy) IPoradnia
146 zlNeurologicznal

20 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnietwa ezueiowego (3 nerwy) /Poradnia
199 zlNeurologicznal

21 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnielwa ezueiowego (4 nerwy) IPoradnia
226 zlNcurologieznal

22 ELEKTRONEUROGRAFIA - oecna przewodnietwa ezueiowcgo (5 ncrw6w) IPoradnia
256 zlNcurologieznal

0' ELEKTRONEUROGRAFIA - oecna przewodnietwa ezuciowego (6 nerw6w) IPoradnia
304 zl-, Neurologieznal

24 ELEKTRONEUROGRAFIA - oeena przewodnietwa ezueiowego (7 nerw6w) IPoradnia
334 zlNeurologiczna

'
25 ELEKTRONEUROGRAFIA - ocena przcwodnietwa czueiowcgo (8 nerw6w) /Poradnia

394 zlNcurologicznal

26 Spirometria plue IPrzyehodnia Speejalistyeznal 45 zl

27 Przezsk6rna iglowa biopsja picrsi IPoradnia Onkologieznal 87 zl

28 Radykolne wyei~eie pojedynezcj zmiany sk6ry IPoradnia Onkologieznal 233 zl

29 Zmiana opatrunku ezystcgo "malego" - zdj,eie szw6w IPoradnia Onkologieznal 20 zl

30 Naei~cie ropnia okolo odby10wcgo IPoradnia Chirurgii Og61nejl 118 zl

31 Naei,eic kalctki maziowcj r~k; IPoradnia Chirurgii Og61nejl 69 zl

'7 Naei~eiel drcnaz sk6ryl tkanki podsk6rnej - inne IPoradnia Chirurgii Og61nejl 56 zl,-

33 Usuni~eie ciala obecgo ze sk6ry i tkanki podsk6rncj IPoradnia Chirurgii Og61nejl 116 zl

34 Biopsja sk6ry/tkanki podsk6rncj IPoradnia Chirurgii Og61ncjl 103 zl

35 Usuni~eie paznokeia, lozyska paznokeia lub obrqbka nask6rkowego IPoradnia Chirurgii
90 zlOg61nejl
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36
Usuni~eie zdewitalizowanej tkanki, martwiey lub wilgotnej tkanki martwiezej przez 68 zl
zdrapanie IPoradnia Chirurgii Ogolnejl

37
Inne miejseowe wyei~eie lub zniszezenie zmiany lub tkanki skomej IPoradnia Chirurgii 186 zlOg6lnej!

38 Zalozenie opatrunku oa ranf;- inne IPoradnia Chirurgii Og61nejl 72 zl

39 Zmiana opatrunku brudnego "malego" /Poradnia Chirurgii Ogolnejl 46 zl

40 Zmiana opatrunku ezystego "duiego" - zdj~eie szwow IPoradnia Chirurgii Ogolnejl 47 zl

41 Zmiana opatrunku ezystego "malego" - zdj~eie szwow IPoradnia Chirurgii Ogolnejl 35 zl

42 Usuni~cie ciala obeego - inne IPoradnia Chirurgii Ogolnejl 97 zl

43 Zaloienie opatrunku na ran<;. inne IPoradnia Chirurgii Naezyniowejl 48 zl

44 Zmiana opatrunku brudnego ..malego" IPoradnia Chirurgii Naezyniowej 45 zl

45 Zmiana opatrunku ezystego ..duiego" - zdj~eie szwow IPoradnia Chirurgii Naezyniowejl 66 zl

46 Zmiana opatrunku ezystego ,.malego" - zdj~eie szwow IPoradnia Chirurgii Naezyniowejl 25 zl

47 Elektrostymulaeja serea i zapis IPoradnia Kardiologieznal 407 zl

48 Elektrostymulaeja serea z prob~ farmako1ogiezn~ IPoradnia Kardiologieznal 486 zl

49 Elektrostymulaeja serea z lekiem antyarytmieznym IPoradnia Kardiologiezna 462 zl

50 Eehokardiografia IPoradnia Kardiologieznal 74 zl

51 Eehokardiografia przezprzelykowa IPoradnia Kardiologieznal 232 zl

52 Eehokardiografia obei~ieniowa IPoradnia Kardiologieznal 188 zl

53 Radanie wysilkowe serea na bieini ruehomej IPoradnia Kardiologieznal 71 zl

54 Kontrola funkeji stymulatora serea - inne IPoradnia Kardiologieznal 60 zl

55 Kontrola funkeji kardiowertera IPoradnia kardiologieznal 101 zl

56 Ambulatoryjne monitorowanie cisnienia tt;tniczego krwi przy pOInoey urzqdzen
66 zlanalogowyeh (typu Holter) IPoradnia Kardiologieznal

57 Ambulatoryjne monitorowanie ezynno,ei serea przy pomoey u~dzeri analogowyeh (typu
109 zlHolter) iPoradnia Kardiologiczna'

58 Elektrokardiogram z 12 lub wi~eej odprowadzeniami (EKG bez opisu) IPoradnia
16 zlKardiologieznal

59 Elektrokardiogram z 12 lob wi~cej odprowadzeniami (EKG z opisem) IPoradnia
29 zlKardiologicznal

60 Pionizacja j nauka poruszania si~IPomdnia Kardiologicznal 269 zl

61 Usuni~cic sl\\'6w z tulowia - inne IPoradnia Kardiologicznal 43 zl
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Zahlcznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolski ego - "Wysokosc oplat za
udost~pnienie dokumentacji medycznej"

In Zakres Wvsokosc onlatv
I. Sporz'ldzenie wyci'l!:u lub odpisu 8,43 zl brutto za kazdlj stron~

dokumentacii medvcznci
2. SporL'ldzenie kopii dokumentacji 0,29 zl brutto za kazdlj stron~

medycznej

, Sporz<jdzcnic wyciljgu lub odpisu 8,97 zl brutto za kazdlj stron~oJ.
dokumentacji medycznej \\'raz z
potwierdzeniem za z!:odnosc z
0'1'ginalern przez upowaznionego
pracownika

4. Sporz'ldzenie kopii dokumentacji 0,83 zl brutto za kazdl\ stron~
medyczncj wraz z potwierdzeniem za
zgodnosc z 0'1'ginalem przez
upowaznionego praco\'mika

5. Udost~pnienie dokumentacji medycznej 1,68 zl brutto
na elektronicznvrn nosniku danvcb

6. Udzielenie informacji tub udzielenie 131,61 zl. hrutto
opmll 0 stanie zdrowia pacjenta w
odpowiedzi na wniosek zlozony w trybie
art. 38 ust. I ustawy z dnia 11 wrzcSnia
2015r. 0 dzialalnosci uhezpieczeniowej i
reasek urac vinei.

W przvpadku wysylki oryginalu. kopii, odpisu lub wyciagu dokumentacji droga pocztowa.
wnioskodawca ohowiazany jest do pokrvcia koszt6w "ysvlki.
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Zalqcznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskicgo - Wysokosc oplat za
przechowywanie zwlok po uplywie 72 godzin

WYSOKOSC OPLAT ZA PRZECHOWYWANIE ZWLOK PO UPLYWIE 72
GODZIN

Oplata pobierana przez Szpital za katdq rozpocz~tq kolejnq dob~ przechowywania zwlok po
uplywie 72 godzin od momentu przckazania zwlok do chlodni wynosi 25,00 zI nctto (stawka
VAT-u zgodnie z ustaw,! z dnia II marca 2004 roku 0 podatkll od towaru i USlllg).
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Zalqcznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego - Zasady realizowania w Szpitalu
Wolskim prawa pacjenta do dodatkowej opieki piel~gnacyjnej

Zasady realiwwania w Szpitalu Wolskim prawa pacjcnta do dodatkowcj opicki
picl~gnacyjncj

Podstawa pra\\na

I. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. 0 prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Oz.
U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.)

2. Art. 12 ust.1 i art. 23 ustawy z dnia 15 lipca 20 II r. 0 zawodach piel<;gniarki i
p%znej (Oz. U. z 2016 r. poz.1251 ze zm.)

Postanowienia ogolne

I. Kazdy pacjent rna prawo do korzystania w Szpitalu Wolskim z dodatkowej opieki
piel<;gnacyjnej.

2. Przez dodatkow'l opiek<; piel<;gnacyjn'l rozumie si<; opiek<;. ktora nie polega na
udzielaniu swiadczen zdrowotnych.

3. Uprawnienie do korzystania z dodatkowej opieki nie podlega ograniczeniom
czasowym, to znaczy, ze moze bye realizowane w kazdym czasie, niezaleznie od pory
dnia i nocy.

4. Oodatkowa opieka picl<;gnacyjna moze bye realizowana przez osob<; wskazan'l przez
pacjenta, osob<; blisk'llub opiekuna prawn ego pacjenta.

5. Przez osob<; blisk'l rozumie si<;- ma/zonka, krewnego lub powinowatcgo do drugiego
stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobC;pozostaj'lc'l we wsp<\lnym
pozyciu lub osobC;wskazan'l przez pacjenta.

Oodatkowa opieka pielc;gnacyjna realizowana przez pielygniarki

Pacjent, osoba bliska lub opiekun prawny pacjenta. w celu sprawowania dodatkowej opicki
pielygnacyjnej nad pacjentem, moze wskazae pielygniarky, z ktor'l zawar! umow<;0 opiekc;, w
tym rowniez pielygniark<; zatrudnion'l w Szpitalu Wolskim.



Zal'lcznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego - Zasady realizowania w Szpitalu
Wolskim prawa pacjenta do dodatkowej opieki piel~gnacyjnej

I. Pieh;gniarka, ktora zawarla z pacjentem, osobq bliskq lub opiekunem prawnym
pacjcnta umow<; na wykonywanie dodatkowej opieki piel<;gnacyjnej na rzecz pacjenta
Szpitala Wolskiego jest zobowiqzana pisemnie, najpozniej w dniu podj<;eia opieki,
zawiadomie 0 tym fakcie Naczelnq Piel<;gniark<;. Wzor zawiadomienia stanowi
zalqcznik nr I do niniejszych zasad.

2. W przypadku, gdy nie jest mozliwe zawiadomienie Naczelnej Pielygniarki, pisemna
informacja 0 realizaeji dodatkowej opieki pielygnaeyjnej jest skIadana piel<;gniarce -
koordynatorowi w Oddziale, w ktorym dodatkowa opieka piel<;gnacyjna rna bye
realizowana, a nastypnie w najblizszym mozliwym terminie zawiadomienie to jest
przekazywane przez Piel<;gniarky Oddzialowq Oddzialu, w ktorym realizowana byla
dodatkowa opieka pielygnacyjna do Naczelnej Pielygniarki.

I. Zaleca SI<;, aby pielygniarka lub mna osoba sprawujqea w Szpitalu Wolskim
dodatkowq opieky pieh;gnacyjnq informowala pielygniark<; danego oddzialu 0

kazdorazowym zakonezeniu sprawowania dodatkowej opieki pielygnacyjnej.
2. Wykonywanie dodatkowej opieki picl<;gnacyjnej przez piel<;gniarky, nie zwalnia jej z

obowiqzku, 0 ktorym mowa wart. 12 us!. I Ustawy z dnia 15 lipea 20 II r. 0

zawodach piel<;gniarki i poloznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.)

Dodatkowe zasady dotyczllce piel<;gniarek zatrudnionyeh w Szpitalu Wolskim

I. W przypadku piel<;gniarek zatrudnionych w Szpitalu Wolskim zastrzega siy, iz nie jest
mozliwe realizowanie dodatkowej opieki piel<;gnacyjnej w godzinach pracy. jak
n\wniez bezposrednio przed rozpocz<;eiem pracy zgodnie z harmonogramem
obowiqzujqeym pielygniark<; na podstawie umowy 0 prae<; zawartej ze Szpitale
Wolskim.

2. Przerwa pomiydzy godzinq zakonezenia realizacji dodatkowej opieki piel<;gnacyjnej w
Szpitalu Wolskim, a rozpocz<;ciem \\ykonywania praey zgodnie z harmonogramem
nie moze bye krotsza niz II godzin.

3. Za przestrzeganie postanowien us!. I i 2 odpowiada Piel<;gniarka Oddzialowa
Oddzialu, \V ktorym realizowanajest dodatkowa opieka piel<;gnacyjna.

4. Nadzor nad przestrzeganiem postanowien us!. I - 3 zapewnia Naczelna Piel<;gniarka.
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Zafqcznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego - Zasady realizowania w Szpitalu
Wolskim prawa pacjenta do dodatkowej opieki piel~gnacyjnej

Zal'lcznik do praw pacjenta do dodatkowej opieki piel~gnacyjnej.

Zal~cznik do praw pacjenta do dodatkowej opieki piel~gnacyjnej.

Warszawa, dnia .

Imi~ i nazwisko

adrcs zamieszkania

Naczclna Picl~gniarka

Szpital Wolski

uL Kasprzaka 17

01 - 211 Warszawa

Zawiadomienie

Niniejszym zawiadamiam, ie na podstawie umowy zawartej w dniu .

z pacjcntem! osob'l bliskq/ opiekunem prawnym pacjcnta byd~ realizowac dodatkow'l opick~
piel~gnacyjn'l na rzecz PanaJPani .

pacjenta/ki Oddzialu Szpitala Wolskiego.

Dodatkow'l opieky piel~gnacyjn'l realizowac b~d~ w tcrminach:

od dnia od godz do dnia do godz .

od dnia od godz do dnia do godz .

od dnia od godz do dnia do godz .

od dnia od godz do dnia do godz .

JcdnoczeSnie zobowiljZujy siy, ii czynnosci realizowane przeze mnie w ramach powyzszcj
umov,'Y nic obejmujll udzielania swiadezen zdrowotnycb w rozumieniu ustav,'Y 0

swiadczeniach zdrowotnych Iinansowanych ze srodk6w publicznych.

podpis pielygniarki
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