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Regulamin organizacyjny
Podmiotu leczniczego
MKW S.A.
tekst jednolity

Zakopane, dnia 18 lipca 2011 r. z uwzględnieniem późniejszych zmian
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn.
zm.). MKW S.A. może również prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza. MKW S.A. jako
podmiot wykonujący działalność leczniczą jest nazywana dalej również „podmiotem leczniczym”.
2. Podstawą prowadzenia działalności MKW S.A. jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000898943. MKW S.A. powstała z
przekształcenia MKW sp. z o.o. KRS 000157164 w spółkę akcyjną na zasadach określonych w art.
551 i nast. KSH.
3. W MKW S.A. funkcjonują trzy Zakłady lecznicze: NZOZ ZdrójMED, TELEMED 24, Centrum
Telemedyczne TeleMed24.
4. Siedzibą Zakładu leczniczego NZOZ ZdrójMED jest miasto Busko-Zdrój w województwie
świętokrzyskim.
5. Siedzibą Zakładu leczniczego TELEMED 24 jest miasto Busko-Zdrój w województwie
świętokrzyskim.
6. Siedzibą Zakładu leczniczego Centrum Telemedyczne TeleMED24 jest miasto Bytom w
województwie śląskim.
§2
Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej.
§3
Zakład działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn.
zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
3. Innych obowiązujących aktów normatywnych z zakresu prawa ochrony zdrowia w szczególności
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr
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52, poz. 417 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
5. Niniejszego regulaminu organizacyjnego.

Rozdział II
Cel, zadania oraz miejsce udzielania świadczeń
§4
Podstawowym celem i zadaniem MKW S.A. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, a w szczególności:
1) Udzielanie świadczeń ambulatoryjnych oraz konsultacyjnych i orzeczniczych w reprezentowanych przez podmiot leczniczy dziedzinach;
2) Prowadzenie działalności profilaktycznej, szerzenie oświaty zdrowotnej oraz promocja zdrowia;
3) Współpraca z innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, stacjami
sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami,
innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celów statutowych.
§5
1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest:

1) Dla Zakładu leczniczego NZOZ ZdrójMED - ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój oraz
miejsce wezwania w przypadku świadczeń realizowanych w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.
2) Dla Zakładu leczniczego TELEMED 24 – ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko – Zdrój
3) Dla Zakładu leczniczego Centrum Telemedycznego TeleMed24 – ul. Karola Miarki 8, 41-902
Bytom
2. Obszar działania podmiotu leczniczego obejmuje obszar Polski.
3. Podmiot leczniczy udziela świadczeń ogółowi ludności Polski i cudzoziemcom, w tym obywatelom
Unii Europejskiej.

§6
Świadczenia zdrowotne w podmiocie leczniczym udzielane są odpłatnie lub za częściową odpłatnością
albo bezpłatnie na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz w zawartych umowach i wydanych
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zarządzeniach przez uprawnione osoby/organy MKW S.A.

Rozdział III
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
§7
W podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia zdrowotne w rodzaju:
Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych rozumianych zgodnie z art. 10. ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
§8
Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w poniższych zakresach świadczeń:
1) W obszarze działania Zakładu leczniczego NZOZ ZdrójMED:
a) rehabilitacja ambulatoryjna:
- rehabilitacja medyczna
b) rehabilitacja w domu pacjenta:
- rehabilitacja medyczna
c) usługi pielęgnacyjne:
- medycyna rodzinna
d) pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego:
- medycyna rodzinna
e) oświata i promocja zdrowia:
- medycyna rodzinna
f) pozostałą opieka ambulatoryjna :
- medycyna rodzinna
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu
-neurologia
- reumatologia
- pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
g) leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu
- psychologia kliniczna
- alergologia
- chirurgia ogólna
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- chirurgia dziecięca
- chirurgia naczyniowa
- dermatologia i wenerologia
- diabetologia
- promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
- endokrynologia
- choroby wewnętrzne
- hipertensjologia
- kardiologia
- kardiologia dziecięca
- otorynolaryngologia
- neurologopedia
- nefrologia
- neurochirurgia
- neurologia
- neurologia dziecięca
- neurologopedia
- okulistyka
- onkologia kliniczna
- choroby płuc
- reumatologia
- chirurgia plastyczna
h) długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta:
- geriatria
- medycyna rodzinna
- pielęgniarstwo opieki długoterminowej
i) leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:
- pielęgniarstwo położnicze
- pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
j) przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu
k) medycyna pracy:
- medycyna pracy
l) medycyna sportowa:
- medycyna sportowa
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2) W obszarze działania Zakładu leczniczego Centrum Telemedycznego TeleMed24:
a) długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta:
- pielęgniarstwo opieki długoterminowej
- medycyna ratunkowa
- pielęgniarstwo ratunkowe
b) rehabilitacja w domu pacjenta:
- rehabilitacja medyczna
c) przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu
d) leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:
- medycyna rodzinna
- pielęgniarstwo położnicze
- medycyna ratunkowa
e) leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:
- choroby wewnętrzne
- pediatria
- kardiologia
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu
- psychologia kliniczna
f) medycyna pracy:
- medycyna pracy
g) pozostała opieka ambulatoryjna:
- medycyna ratunkowa
- pielęgniarstwo ratunkowe
- promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
- pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
- choroby wewnętrzne
- medycyna rodzinna
- urologia
- urologia dziecięca
- endokrynologia
- endokrynologia i diabetologia dziecięca
- endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
- psychiatria
- psychiatria dzieci i młodzieży
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- psychologia kliniczna
- pielęgniarstwo położnicze
- położnictwo i ginekologia
- pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze
- kardiologia
- kardiologia dziecięca
- pediatria metaboliczna
- pediatria
- chirurgia ogólna
- neurologia
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu
- angiologia
- choroby płuc
- onkologia kliniczna
- alergologia
- hematologia
- reumatologia
- diabetologia
- okulistyka
- choroby zakaźne
- dermatologia i wenerologia
- rehabilitacja medyczna
- fizjoterapia
h) pozostałe usługi pomocnicze:
- medycyna ratunkowa
- pielęgniarstwo ratunkowe
- promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
- pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
i) oświata i promocja zdrowia:
- medycyna ratunkowa
- pielęgniarstwo ratunkowe
- promocja i edukacja zdrowotna
- pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
j) pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego:
- medycyna ratunkowa
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- pielęgniarstwo ratunkowe
- promocja i edukacja zdrowotna
- pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§9
1. W skład struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego wchodzą:
1) Zakład leczniczy:
a) NZOZ ZdrójMED (obejmuje jednostkę organizacyjną ZdrójMED)
b) TELEMED 24 (obejmuje jednostkę organizacyjną TELEMED24)
c) Centrum Telemedyczne TeleMed24 (obejmuje jednostki organizacyjne Centrum
Operacyjno – Pomocowe TeleMED24 oraz Centrum Telemedyczne TeleMed24)
2) Jednostki organizacyjne:
a) ZdrójMED (obejmuje komórki organizacyjne w Busku Zdroju wskazane w pkt 3
poniżej, i komórki organizacyjne Pielęgniarskiej Długoterminowej Opieki Domowej
poza Buskiem Zdrój wskazane w pkt 4 poniżej, oraz komórki organizacyjne w
Lublinie wskazane w pkt 6 poniżej)
b) TELEMED 24
c) Centrum Operacyjno - Pomocowe TeleMED24 (obejmuje inne niż telemedyczne
komórki organizacyjne w Bytomiu wskazane w pkt 5 poniżej)
d) Centrum Telemedyczne TeleMed24 (obejmuje telemedyczne komórki organizacyjne
w Bytomiu wskazane w pkt 5 poniżej)
3) Komórki organizacyjne w Busku Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 60, 28-100 Busko Zdrój:
a) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
b) Gabinet Położnej POZ
c) Gabinet Zabiegowy
d) Poradnia Psychologiczna
e) Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedczynej
f) Poradnia Alergologii
g) Poradnia Chirurgii
h) Poradnia Chirurgii Dziecięcej
i) Poradnia Chirurgii Naczyniowej
j) Poradnia Dermatologii
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k) Poradnia Diabetologii
l) Poradnia Dietetytki
m) Poradnia Endokrynologii
n) Poradnia Hepatologii
o) Poradnia Hipertensjologii
p) Poradnia Kardiologii
q) Poradnia Kardiologii Dziecięcej
r) Poradnia Laryngologii
s) Poradnia Logopedii
t) Poradnia Nefrologii
u) Poradnia Nefrologii Dziecięcej
v) Poradnia Neurochirurgii
w) Poradnia Neurologii
x) Poradnia Neurologii Dziecięcej
y) Poradnia Neurologopedii
z) Poradnia Okulistyki
aa) Poradnia Okulistyki Dziecięcej
bb) Poradnia Onkologii
cc) Poradnia Ortopedii Dziecięcej
dd) Poradnia Pulmunologii
ee) Poradnia Psychologii
ff) Poradnia Reumatologii
gg) Poradnia Medycyny Estetycznej
hh) Poradnia Medycyny Pracy
ii) Poradnia Medycyny Sportowej
jj) Poradnia Chirurgii Kręgosłupa
kk) Zespół Rehabilitacji Domowej
ll) Pracownia Fizjoterapii,
mm)

Szkoła rodzenia

nn) Punkt Zaopatrzenia
oo) Pielęgniarska Długoterminowa Opieka Domowa
pp) Szkoła rodzenia
qq) Punkt Zaopatrzenia
4) Komórki Organizacyjne Pielęgniarskiej Długoterminowej Opieki Domowej poza Buskiem Zdrój:
a) Pielęgniarska Długoterminowa Opieka Domowa w Starachowicach
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b) Pielęgniarska Długoterminowa Opieka Domowa w Dąbrowie Tarnowskiej
c) Pielęgniarska Długoterminowa Opieka Domowa w Miedzianej Górze
5) Komórki organizacyjne w Bytomiu, przy ul. Karola Miarki 8, 41-902 Bytom
a) Pielęgniarska Długoterminowa Opieka Domowa
b) Zespół Rehabilitacji Domowej
c) Punkt Zaopatrzenia
d) Poradnia Medycyny Rodzinnej
e) Poradnia Chorób Wewnętrznych
f) Poradnia Pediatryczna
g) Poradnia Kardiologiczna
h) Poradnia Ortopedyczna
i) Poradnia Psychologiczna
j) Poradnia Medycyny Pracy
k) Centrum Ratunkowe TeleMed24
l) Telemedyczna Poradnia Chorób Wewnętrznych
m) Telemedyczna Poradnia Urologicza
n) Telemedyczna Poradnia Endokrynologiczna
o) Telemedyczna Poradnia Psychologiczna i Zdrowia Psychicznego
p) Telemedyczna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
q) Telemedyczna Poradnia Kardiologiczna
r) Telemedyczna Poradnia Pediatryczna
s) Telemedyczna Poradnia Chirurgii Ogólnej
t) Telemedyczna Poradnia Neurologiczna
u) Telemedyczna Poradnia Chirurgii Urozowo – Ortopoedycznej
v) Telemedyczna Poradnia Chorób Naczyń
w) Telemedyczna Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
x) Telemdyczna Poradnia Onkologiczna
y) Telemedyczna Poradnia Alergologiczna
z) Telemedyczna Poradnia Hematologiczna
aa) Telemedyczna Poradnia Reumatologiczna
bb) Telemedyczna Poradnia Chorób Metabolicznych
cc) Gabinet Pielęgniarski POZ
dd) Gabinet Położnej POZ
ee) Telemedyczna Poradnia Okulostyczna
ff) Telemedyczna Poradnia Dermatologiczna
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gg) Telemedyczna Poradnia Hepatologiczna
hh) Telemedyczna Poradnia Rehabilitacyjna
ii) Telemedyczna Poradnia Fizjoterapii
6) Komórki organizacyjne w Lublinie, ul. Głowna 38, 20-829 Lublin:
a) Pielęgniarska Długoterminowa Opieka Domowa
b) Zespół Rehabilitacji Domowej
2. Zarząd Spółki może tworzyć inne jednostki i komórki organizacyjne w zależności od potrzeb i
realizowanych zadań.

Rozdział V
Przebieg procesu udzielania świadczeń
§ 10
1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określony jest powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Postanowienia nin. rozdziału w żaden sposób nie wyłączają i nie zmieniają
przepisów powszechnie obowiązujących. W razie wątpliwości stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące.
2. Podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczeń zdrowotnych osobie, która potrzebuje
natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
3. Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w
ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia jest przedstawienie przez pacjenta
ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia pacjenta do korzystania z takich świadczeń,
określonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, lub złożenie oświadczenie zgodnie z
wzorami określonym w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń
o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Informacja o rodzaju
wymaganych dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
zamieszczona jest w widocznym miejscu w rejestracji.
4. W stanach nagłych dokument potwierdzający prawo pacjenta do korzystania ze świadczeń (albo
oświadczenie, o którym mowa ust. 3 powyżej) może zostać dostarczony w terminie maksymalnie 14
dni od daty rozpoczęcia udzielania świadczeń.
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§ 11
1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych
przepisach.
2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach spełniających wymogi
normatywne dla udzielania świadczeń zdrowotnych poszczególnych rodzajów.
3. Świadczenia zdrowotne udzielane są z wykorzystaniem wyrobów medycznych i produktów
leczniczych spełniających wymogi określone odpowiednimi przepisami, a w szczególności ustawą z
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne.
4. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem ustawowych praw pacjenta.
§ 12
1. Kolejność udzielenia świadczeń zdrowotnych ustalana jest na podstawie opartych na aktualnej wiedzy
medycznej kryteriów medycznych oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Postanowienia
nin. paragrafu nie wyłączają i nie zmieniają przepisów powszechnie obowiązujących. W razie
wątpliwości stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
2. W przypadkach pilnych pacjenci przyjmowani są niezwłocznie.
3. W przypadkach stabilnych, niewymagających natychmiastowego udzielenia świadczeń, pacjenci
przyjmowani są według kolejności zgłoszenia, w dniach i godzinach pracy komórki organizacyjnej.
4. Zakład prowadzi listę oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Pacjent ma możliwość wpisania się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy w
celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej (na podstawie skierowania).
6. W razie zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym
terminie udzielenia świadczenia, pacjent informuje o tym świadczeniodawcę, który podejmuje
stosowne działania.
7. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu
udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego
z listy oczekujących, informuje się pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu i jej
przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki
zdrowotnej na wcześniejszy.
8. Pacjent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o niemożności stawienia się w
wyznaczonym terminie.
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9. W przypadku o niemożności stawienia się w wyznaczonym terminie, na wniosek pacjenta wyznaczany
jest kolejny termin.
§ 13
1. Podmiot leczniczy prowadzi, udostępnia oraz przechowuje dokumentację medyczną pacjentów
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej
pacjentów.
§ 14
1. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą za:
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 11,31 zł.
2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,40 zł.
3) Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,26 zł.
2. Opłata za wysłanie dokumentów drogą pocztową – 19,99 zł.
3. Kwoty wyszczególnione w ust. 1 i 2 to kwoty brutto.
4. Koszt udostępnienia dokumentacji medycznej nie może przekroczyć maksymalnych kwot
określonych w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.

Rozdział VI
Organizacja udzielania świadczeń i zadania
poszczególnych komórek organizacyjnych
§ 15
1. Zakładem leczniczym kieruje i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w zakresie udzielonego
pełnomocnictwa Kierownik Zakładu wybrany przez Zarząd Spółki. W razie braku Kierownika
Zakładu Zakładem leczniczym kieruje Zarząd Spółki. Kierownik Zakładu kieruje podlegającymi pod
Zakład leczniczy jednostkami organizacyjnymi i komórkami organizacyjnymi.
2. Zarząd Spółki nawiązuje z Kierownikiem Zakładu stosunek pracy lub inny stosunek cywilno prawny,
na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dopuszcza się nadanie w umowie z Kierownikiem Zakładu innej niż Kierownik Zakładu nazwy tego
stanowiska.
3. Zakres pełnomocnictwa dla Kierownika Zakładu określony zostanie oddzielnym dokumentem.
4. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Zakładu korzysta z opinii Zarządu Spółki.
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§ 16
Kierownik Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników pracujących w ramach danego Zakładu
Leczniczego. Szczegółowe obowiązki określa umowa z Kierownikiem Zakładu.

§ 17
1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych udzielane są pacjentom na
zasadach komercyjnych, mogą być udzielane również pacjentom posiadającym skierowanie od lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku zawarcia umowy z NFZ.
2. Skierowanie na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne obejmuje całość świadczeń zdrowotnych
związanych ze schorzeniem, które stanowiło podstawę wydania skierowania.
3. Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań
diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez
ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do Zakładu z zastrzeżeniem ust. 4
4. Skierowanie na rehabilitację leczniczą traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w pracowni
fizjoterapii w terminie 30 dni od daty wystawienia.
5. W przypadkach uzasadnionych medycznie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne mogą być udzielane
w warunkach domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

§ 18
1. Poradnia specjalistyczna realizuje świadczenia zgodnie z zakresem świadczeń przyjętym dla danej
poradni.
2. W każdej Poradni w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów wywieszone są informacje o:
a) zasadach udzielania świadczeń;
b) sposobie rejestracji;
c) dniach i godzinach przyjęć przez specjalistów;
d) nazwiskach specjalistów wraz z tygodniowym harmonogramem ich pracy oraz
wyszczególnieniem godzin pracy każdego specjalisty udzielającego świadczeń opieki
zdrowotnej w Poradni.
§ 19
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1. Personel Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowej sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami, uwzględniając w tym zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, realizację na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
zleceń na zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym
2. Świadczenia pielęgniarskie realizowane są w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – poprzez wizyty domowe.
3. W Gabinecie Pielęgniarki Środowiskowej w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów wywieszone
są informacje o:
a) zasadach udzielania świadczeń;
b) sposobie rejestracji;
c) dniach i godzinach przyjęć;
d) nazwiskach pielęgniarek wraz z tygodniowym harmonogramem ich pracy.
§ 20
1. Personel Gabinetu Położnej POZ sprawuje kompleksową opiekę położnej nad zadeklarowanymi
do niej świadczeniobiorcami, uwzględniając w tym zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, realizację na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zleceń na zabiegi
i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym
2. Świadczenia położnej realizowane są w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – poprzez wizyty domowe.
3. W Gabinecie Położnej POZ w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów wywieszone są informacje o:
a) zasadach udzielania świadczeń;
b) sposobie rejestracji;
c) dniach i godzinach przyjęć;
d) nazwiskach położnych wraz z tygodniowym harmonogramem ich pracy.
§ 21
Świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej udzielane są w Pracowni Fizjoterapii. Świadczenia
zdrowotne zakresie rehabilitacji leczniczej (fizykoterapii, kinezyterapii i masażu) udzielane są przez
fizjoterapeutów, a w przypadku masażu mogą być udzielane również przez inne osoby mające
odpowiednie kwalifikacje.
§ 22
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1.

Do zakresu zadań Pracowni Fizjoterapii należy w szczególności udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej o charakterze rehabilitacji leczniczej, prowadzonej w trybie opieki ambulatoryjnej oraz
wykonywanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach fizjoterapii domowej w miejscu
pobytu świadczeniobiorcy.

2. Zakres świadczeń obejmuje rehabilitację leczniczą schorzeń narządu ruchu, wad rozwojowych,
chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, stany po zabiegach neurologicznych i
neuroortopedycznych oraz usprawnianie po długotrwałych unieruchomieniach.
§ 23
1. Świadczenia Pielęgniarskiej Długoterminowej Opieki Domowej udzielane są przewlekle chorym
przebywającym w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego,
a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych;
2. Do Pielęgniarskiej Długoterminowej Opieki Domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, którzy w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów;
§ 24
Świadczenia szkoły rodzenia udzielane są przez Położną. Świadczenia szkoły rodzenia obejmują w
szczególności ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa ciąży, opieki nad dzieckiem po porodzie, konsultacje
w zakresie edukacji zdrowotnej w okresie ciąży i po porodzie.
§ 25
1. Świadczenia w komórkach organizacyjnych niewymienionych powyżej są udzielane zgodnie z zakresem
świadczeń przyjętym dla danej komórki organizacyjnej.
2. W każdej komórce organizacyjnej, w miejscu ogólnie dostępnym dla pacjentów wywieszone są informacje o:
e) zasadach udzielania świadczeń;
f) sposobie rejestracji;
g) dniach i godzinach przyjęć,
h) nazwiskach pracowników wraz z tygodniowym harmonogramem ich pracy oraz
wyszczególnieniem godzin pracy każdego pracownika.
§ 26
1. Telemedyczne świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności.
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2. Telemedyczne świadczenia zdrowotne są udzielane przez lekarzy, ratowników medycznych lub
pielęgniarki. Świadczenia zdrowotne mogą być także udzielane przez inny podmiot leczniczy, na
podstawie stosownej umowy.
3. W przypadku świadczeń telemedycznych, jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności
w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, lekarz, pielęgniarka, ratownik
medyczny skontaktuje się niezwłocznie z pacjentem w celu stawienia się pacjenta w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych, których udzielenie jest wskazane wskazaniami medycznymi.
3. Grafik godzin pracy oraz zakres świadczeń telemedycznych opublikowany będzie na aktualnej stronie
internetowej.

Rozdział VI
Zasady współpracy między komórkami organizacyjnymi.
§ 27
1. Współdziałanie między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Zakładu leczniczego odbywa
się w sposób zapewniający sprawność jego funkcjonowania oraz kompleksowość, dostępność i
należytą jakość udzielanych przez Zakład leczniczy świadczeń opieki zdrowotnej.
2. W zakresie współdziałania miedzy komórkami organizacyjnymi Zakładu leczniczego uprawnienia
nadzorczo koordynujące posiada Kierownik Zakładu lub osoby przez nich wyznaczone.

Rozdział VII
Zasady współpracy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą.
§ 28
1.

Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie
prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez
kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań diagnostycznych
niewykonywanych w Zakładach leczniczych, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma
możliwości ich wykonania w podmiocie leczniczym .

2. W przypadku konieczności przeniesienia pacjenta do innego podmiotu prowadzącego działalność
leczniczą lekarz prowadzący nawiązuje kontakt z właściwym podmiotem celem uzyskania zgody,
terminu przeniesienia pacjenta. Po uzgodnieniu warunków przeniesienia lekarz prowadzący
informuje pacjenta o podjętych czynnościach i uzyskuje jego zgodę na przeniesienie do innego
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zakładu opieki zdrowotnej oraz zawiadamia członka rodziny pacjenta, przedstawiciela ustawowego
lub jego opiekunów faktycznych wraz z podaniem dokładnego adresu zakładu opieki zdrowotnej do
którego pacjenta ma być przeniesiony.
3. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami określają przepisy prawa oraz
postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a Zakładem.

Rozdział VIII
Organizacja udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych
oraz wysokość opłat za świadczenia inne niż finansowane ze środków publicznych
§ 29
1. Odpłatne świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez wszystkie komórki organizacyjne.
2. Rejestr pacjentów którym udzielane są odpłatne świadczenia prowadzony jest odrębnie
3. Kierownik Zakładu w drodze zarządzenia określi ogólne zasady prowadzenia rejestru pacjentów oraz
osoby odpowiedzialne za jego prowadzenie
4. Pacjent może zarejestrować się telefonicznie, osobiście albo drogą elektroniczną.
5. Przypadku telemedycznych świadczeń zdrowotnych rejestracja pacjentów dokonywana jest za
pośrednictwem Rejestracji TeleMed24 lub samodzielnie na stronie telemed24.pl oraz po dokonaniu
przedpłaty.
6. Odpowiedzialna za rejestrację komórka organizacyjna, jest zobowiązana w każdym przypadku, w
którym pacjent może uzyskać świadczenie zdrowotne ze środków publicznych, informować go o tym
przed udzieleniem świadczenia.
7. W przypadku świadczeń telemedycznych wzory umów, regulaminy dotyczące udzielania świadczeń
zdrowotnych, cennik usług udostępniane są pacjentom przed rozpoczęciem udzielania świadczeń, w
szczególności na aktualnej stronie internetowej.
§ 30
Świadczenia zdrowotne polegające na wykonaniu odpłatnych badań, odpłatne wizyty lekarskie oraz inne
świadczenia zdrowotne udzielane są po wniesieniu przez pacjenta pełnej opłaty.

§ 31
Lekarze oraz inne osoby wykonujące zawody medyczne udzielają odpłatnych świadczeń zdrowotnych na
zasadach określonych w odrębnych umowach lub zarządzeniach.

§ 32
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Kierownik Zakładu , po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółki, w drodze zarządzenia ustala Cennik
za odpłatne świadczenia zdrowotne uwzględniający rzeczywisty koszt udzielenia świadczeń.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 33
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2011 r.
2. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu Organizacyjnego okazałoby się sprzeczne z
powszechnie i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa – stosuje się ww. przepisy prawa.
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