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ROZDZIAŁ PIERWSZY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie 

zwany dalej „Szpitalem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, 

działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
2. Szpital działa na podstawie: 

1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

2) wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

3) Statutu, 

4) Regulaminu organizacyjnego. 

3. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie 
może używać nazwy skróconej: SPSZOZ „Zdroje”. 

4. Podmiotem tworzącym SPSZOZ „Zdroje” jest Województwo Zachodniopomorskie 

w imieniu którego, z wyjątkiem przypadków wskazanych w statucie i innych aktach 

prawnych, działa Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. 

5. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

6. SPSZOZ „Zdroje” ma osobowość prawną, został wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 

0000003172, który obecnie jest prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w 

Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. 

7. SPSZOZ „Zdroje” został wpisany pod numerem 000000017654 do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego. 

8. Przy SPSZOZ „Zdroje” działa Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego 

Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” powołana przez Zarząd 

Województwa Zachodniopomorskiego. Rada Społeczna jest organem inicjującym 
i opiniodawczym Podmiotu tworzącego oraz organem doradczym i opiniodawczym 

Dyrektora Szpitala. 

9. Siedzibą Podmiotu leczniczego jest miasto Szczecin. 

10. Obszarem działania Podmiotu leczniczego jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2 

1. Regulamin Organizacyjny SPSZOZ „Zdroje” ustalany jest przez Dyrektora. 

2. Rada Społeczna, która jest organem doradczym Dyrektora,  przedstawia wnioski i opinie 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego. 

3. Regulamin Organizacyjny jest zbiorem zasad organizacyjnych Szpitala, określających 

organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych  oraz regulujących sposoby 
postępowania pracowników w ramach pełnienia obowiązków na zajmowanych 

stanowiskach, w  szczególności określone w art. 24 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

roku o działalności leczniczej. 

4. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników szpitala, a także 

podmioty realizujące świadczenia zdrowotne na podstawie umów cywilnoprawnych, 

pacjentów SPSZOZ „Zdroje” oraz osoby towarzyszące i odwiedzające.  

 

MISJA JEDNOSTKI 

§ 3 

SPSZOZ „Zdroje” zdefiniował misję: 

„JESTEŚMY DLA NASZYCH PACJENTÓW I ICH RODZIN – 

- NASZYM CELEM WASZE ZDROWIE” 

Szpital określił cele strategiczne, które prowadzą do realizacji misji: 

 
Ceniąc sobie jak najwyżej dobro pacjentów, realizacja misji wymaga: 
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1) Zapewnienia dostępu do najwyższej jakości usług medycznych; 

2) Rozpoznawania i zaspokajania potrzeb naszych pacjentów, współpraca z ich 

rodzinami; 

3) Profesjonalnej organizacji pracy we wszystkich działach; 

4) Dbałości o środowisko naturalne w otoczeniu Szpitala. 

Naszym nadrzędnym zadaniem jest spełnianie potrzeb i oczekiwań pacjentów w zakresie 

usług świadczonych przez Szpital. Realizujemy je na wysokim poziomie, wykorzystując 

najnowsze metody diagnozowania i leczenia. Równocześnie zapewniamy ochronę środowiska 

naturalnego, ochronę zbieranych i przetwarzanych informacji oraz bezpieczeństwo 

wszystkich osób przebywających na terenie Szpitala. 

 
Nasze zadania realizujemy poprzez: 

⎯ ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania; 

⎯ zapewnianie pacjentom kompleksowej opieki medycznej; 

⎯ ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług (wdrażanie nowych metod i sprzętu); 

⎯ prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

wewnętrznymi zarządzeniami; 

⎯ wykwalifikowaną kadrę, która doskonali i podwyższa swą wiedzę i umiejętności 

zawodowe w zakresie opieki medycznej; 

⎯ uświadamianie personelowi i angażowanie go w działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa informacji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy; 

⎯ racjonalną gospodarkę odpadami; 

⎯ zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym; 

⎯ prowadzenie skutecznej kontroli ryzyka zawodowego i dążenie do poprawy 

bezpieczeństwa pracy; 

⎯ uwzględnianie przy modernizacji pomieszczeń rozwiązań podnoszących 

bezpieczeństwo pracy; 

⎯ postępowanie zgodne z wdrożonymi zasadami bezpieczeństwa informacji i dążenie do 

ich doskonalenia. 

 

CELE I ZADANIA PODMIOTU 

§ 4 

1. Celem statutowym SPSZOZ „Zdroje” jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych 
służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawianiu Zdrowia populacji 

i promocja Zdrowia dla hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych, Zakładzie 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz leczonych ambulatoryjnie w poradniach 

przyszpitalnych lub innych jednostkach organizacyjnych w zakresie szpitala ogólnego, 

psychiatrii, opieki nad matką i dzieckiem oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji 

leczniczej i społecznej.  
2. Cele statutowe SPSZOZ „Zdroje” realizuje poprzez: leczenie i profilaktykę, zadania 

opiekuńczo-pielęgnacyjne, diagnostykę, rehabilitację leczniczą i społeczną, realizację 

zadań dydaktycznych i badawczych oraz inne działania medyczne wynikające z procesu 

leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania w drodze 

stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, innych niż szpitalne 
i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 

 

ROZDZIAŁ DRUGI 

PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE SPSZOZ „ZDROJE” ZAPEWNIA WŁAŚCIWA 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

§ 5 

Strukturę organizacyjną SPSZOZ „Zdroje” tworzą:  

1. Jednostki i komórki organizacyjne działalności medycznej, 

2. Komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne 

stanowiska pracy. 
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§ 6 

Działalność medyczną  realizują Zakłady lecznicze. Ze względu na rodzaj wykonywanej 

działalności leczniczej, dokonuje się podziału podmiotu na  następujące zakłady lecznicze:    

 

1. Zakład leczniczy Szpital o nr REGON 00029141100026, 

2. Zakład leczniczy Poradnie przyszpitalne o nr REGON 00029141100080, 

3. Zakład leczniczy Opieka długoterminowa o nr REGON 00029141100040 

Zakłady lecznicze wchodzące w skład SPSZOZ „Zdroje” nie są samobilansujące się.  
 

§ 7 

Działalność niemedyczną  realizują: 

 

1. Dyrekcja; 
2. Działy i Sekcje; 

3. Samodzielne stanowiska pracy; 

 

§ 8 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

I. ZAKŁAD LECZNICZY SZPITAL 

1. Szpital przy ul. Mącznej 4 

1) Oddziały: 

a) Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci; 

b) Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii 
i Anestezjologii dla Dzieci; 

c) Położnictwa i Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży; 

d) Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii; 

e) I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii; 

f) Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii; 
g) Obserwacyjny Pediatryczny; 

h) Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych; 

i) Kardiologii Dziecięcej; 

j) Klinika Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii Dziecięcej; 

k) Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć; 

l) Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii i Urologii z Pododdziałem Centrum Leczenia 
Oparzeń; 

m) Centrum Leczenia Spastyczności, w skład którego wchodzą: 

ma) Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii; 

mb) Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem 

Neurochirurgii Dorosłych; 
mc) Dzienny Oddział Rehabilitacyjny; 

md) Oddział Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii i Urologii z Pododdziałem Centrum 

Leczenia Oparzeń; 

me) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży; 

mf) Poradnia Neurochirurgiczna dla Dzieci i Młodzieży; 

mg) Poradnia Rehabilitacyjna; 
mh) Dział Fizjoterapii; 

mi) Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci; 

mj) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 

n) Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej; 

o) III Oddział Ogólnopsychiatryczny; 
p) V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem leczenia zaburzeń 

afektywnych; 

q) VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny; 

r) Chorób Wewnętrznych; 
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s) Urologiczny; 

t) Okulistyczny; 

u) Dzienny Otolaryngologiczny; 

2) Pediatryczna Izba Przyjęć; 

3) Psychiatryczna Izba Przyjęć; 

4) Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć; 
5) Izba Przyjęć Ogólna; 

6) Zespół wyjazdowy neonatologiczny „N”; 

7) Blok operacyjny; 

8) Sala porodowa; 

9) Zespół Rehabilitacji Wewnątrzszpitalnej; 
10) Zespół Psychologów; 

11) Zespół Konsultantów; 

12) Zespół Epidemiologiczny; 

13) Apteka Szpitalna; 

14) Laboratorium mikrobiologiczne; 

15) Centralna Sterylizatornia; 
16) Pracownie: 

a) Bronchoskopii; 

b) Gastroskopii; 

c) Gastroskopii dla Dzieci; 

d) Kolonoskopii; 

e) Kolonoskopii dla Dzieci; 
f) Zakład diagnostyki obrazowej: 

fa) Rentgenodiagnostyki Ogólnej; 

fb) Ultrasonografii; 

fc) Tomografii Komputerowej; 

fd) Mammografii; 
 

 

2. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Żołnierskiej 

55 

1) Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. 

 

II. ZAKŁAD LECZNICZY PORADNIE PRZYSZPITALNE 

1. Poradnie przyszpitalne przy ul. Mącznej 4 

1) Poradnie: 

a) Alergologiczna; 
b) Pulmonologiczna; 

c) Leczenia Mukowiscydozy; 

d) Kardiologii Dziecięcej; 

e) Neurochirurgiczna dla Dzieci i Młodzieży; 

f) Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży; 

g) Gastroenterologiczna dla Dzieci; 
h) Żywieniowa dla Dzieci; 

i) Reumatologiczna dla Dzieci; 

j) Nefrologiczna dla Dzieci; 

k) Chirurgii Ogólnej dla Dzieci; 

l) Ginekologiczno-położnicza; 
m) Neonatologiczna; 

n) Laktacyjna; 

o) Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży; 

p) Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych; 

q) Rehabilitacyjna; 

r) Urologiczna; 
s) Neurochirurgiczna; 

t) Hematologiczna; 

u) Diabetologiczna; 

v) Okulistyczna; 
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w) Leczenia zeza; 

x) Otolaryngologiczna; 

y) Nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej; 

z) Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej; 

aa) Profilaktyczna Medycyny Pracy; 

2) Dzienny Oddział Rehabilitacyjny; 
3) Dział Fizjoterapii; 

4) Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej; 

5) Szkoła Rodzenia; 

6) Zespół transportu sanitarnego; 

7) Pracownie: 
a) EKG; 

b) EEG; 

c) Spirometrii i testów alergologicznych; 

d) USG płodu. 

 

2. Poradnie przy ul Św. Wojciecha 7 
1) Chirurgii Ogólnej dla Dzieci; 

2) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 

3) Pulmonologiczna dla Dzieci i Młodzieży; 

4) Leczenia Mukowiscydozy; 

5) Endokrynologiczno-Ginekologiczna; 

6) Położniczo-Ginekologiczna; 
7) Okulistyczna i Leczenia Jaskry; 

8) Leczenia zeza; 

9) Medycyny Sportowej, 

10) Pracownie: 

a) Rentgenodiagnostyki Ogólnej, 
b) USG. 

 

3. Centrum Psychiatryczne przy ul. Żołnierskiej 55 

1) I Oddział Dzienny Leczenia Nerwic; 

2) II Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny; 

3) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia; 
4) Poradnia Zdrowia Psychicznego; 

5) Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych; 

6) Zespół Psychiatrii Środowiskowej. 

 

4. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy  
ul. M. Skłodowskiej Curie 14 

1) Poradnie: 

a) Logopedyczna; 

b) Rehabilitacyjna; 

c) Neurologiczna; 

2) Dział Fizjoterapii. 
a) Gabinet fizykoterapii; 

b) Gabinet hydroterapii; 

c) Gabinet kinezyterapii; 

d) Gabinet krioterapii; 

e) Gabinet masażu. 
 

III. ZAKŁAD LECZNICZY OPIEKA DŁUGOTERMINOWA 

1. Opieka Długoterminowa przy ul. Mącznej 4 

1) Oddziały: 

a) Oddział Opiekuńczo – Leczniczy; 
b) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy. 

 

Schemat organizacyjny podmiotu leczniczego stanowi załącznik nr 1 oraz 1a do niniejszego 

regulaminu organizacyjnego SPSZOZ „Zdroje”, obrazuje strukturę organizacyjną Szpitala, 
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układ jednostek i komórek organizacyjnych oraz zespół występujących między nimi 

zależności podporządkowania liniowego i funkcjonalnego. 

 

ROZDZIAŁ TRZECI 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZAKRES I MIEJSCE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 

§ 9 

1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” wykonuje 

działalność leczniczą w rodzaju: 

1) Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne; 

2) Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne; 

3) Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

 
2. SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie udziela świadczeń zdrowotnych następujących 

lokalizacjach: 

1) 70-780 Szczecin, ul. Mączna 4; 

2) 70-410 Szczecin, ul. Św. Wojciecha 7; 

3) 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska55; 
4) 71-332 Szczecin, ul. Skłodowskiej-Curie 14 

5) Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się we wskazanych w ppkt. 1)-4) 

lokalizacjach, przy czym może odbywać się także w pojeździe przeznaczonym do 

udzielania tych świadczeń lub w miejscu pobytu pacjenta. 

 

3. Szpital kierując się potrzebą zapewnia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych, 
przy udzieleniu świadczeń zdrowotnych stosuje standardy organizacyjne opieki 

zdrowotnej, określone na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej przez 

Ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

4. Zakres działalności SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie obejmuje: 
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych szpitalnych oraz stacjonarnych 

i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne; 

2) udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych oraz konsultacji; 

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez opiekę pośrednią i inne formy 

leczniczo-rehabilitacyjne; 

4) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki doraźnej; 
5) wykonywanie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych; 

6) prowadzenie działalności z zakresu promocji Zdrowia; 

7) prowadzenie statystyki medycznej w zakresie zadań zgodnych z działalnością 

Szpitala; 

8) współpracę w zakresie organizowania szkolenia przed i podyplomowego 

i doskonalenia zawodowego pracowników medycznych; 
9) realizację zadań obronnych i zarządzania kryzysowego poprzez: 

a) realizację określonych zadań związanych z obronnością kraju 

przewidzianych przepisami prawa dla publicznej służby Zdrowia; 

b) realizację procedur zawartych w planach zarządzania kryzysowego. 

10) realizację prawa do ochrony prywatności, ochrony danych osobowych oraz 
bezpieczeństwa informacji; 

11) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów; 

12) podejmowanie działań uwzględniających misję i cele strategiczne SPSZOZ 

„Zdroje”, ukierunkowanych na podnoszenie jakości realizowanych zadań, 

minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. 

5. Szpital może prowadzić działalność mającą na celu kształcenie osób przygotowujących 
się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny. 

6. Szpital, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją Zdrowia, może 

prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, w tym wdrażanie nowych 

technologii medycznych oraz metod leczenia. 
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§ 10 

PODMIOT LECZNICZY POSIADA KONTRAKT Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA 

W NASTĘPUJĄCYCH RODZAJACH I ZAKRESACH ORAZ MIEJSCACH UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 

1. RYCZAŁT PSZ – SZPITAL PEDIATRYCZNY 

1.1. LECZENIE SZPITALNE – ODDZIAŁY SZPITALNE 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

ALERGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA UL. MĄCZNA 4 

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - 

HOSPITALIZACJA 
UL. MĄCZNA 4 

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA DLA DZIECI - 

HOSPITALIZACJA 
UL. MĄCZNA 4 

CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA UL. MĄCZNA 4 

CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - PAKIET 

ONKOLOGICZNY 
UL. MĄCZNA 4 

CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA 

POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 
UL. MĄCZNA 4 

CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA UL. MĄCZNA 4 

CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - PAKIET 

ONKOLOGICZNY 
UL. MĄCZNA 4 

CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA 

POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 
UL. MĄCZNA 4 

CHOROBY PŁUC DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA UL. MĄCZNA 4 

GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA UL. MĄCZNA 4 

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA UL. MĄCZNA 4 

NEFROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA UL. MĄCZNA 4 

NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA UL. MĄCZNA 4 

NEUROCHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - A03 UL. MĄCZNA 4 

NEUROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA UL. MĄCZNA 4 

PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA UL. MĄCZNA 4 

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III 

POZIOM REFERENCYJNY 
UL. MĄCZNA 4 

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III 

POZIOM REFERENCYJNY - PAKIET ONKOLOGICZNY 
UL. MĄCZNA 4 
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POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III 
POZIOM REFERENCYJNY - ŚWIADCZENIA POZA PAKIETEM 

ONKOLOGICZNYM 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM 

(SOR) 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM 

(SOR) - UE 
UL. MĄCZNA 4 

 

1.2. LECZENIE SZPITALNE – PROGRAM LEKOWY 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY 

LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC) 
UL. MĄCZNA 4 

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PIERWOTNYCH 

NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI 
UL. MĄCZNA 4 

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE 

REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I 

MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O 

PRZEBIEGU AGRESYWNYM 

UL. MĄCZNA 4 

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ 

WIRUSEM RS 
UL. MĄCZNA 4 

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY 

LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA (CHLC) 
UL. MĄCZNA 4 

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PIERWOTNYCH 

NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI 
UL. MĄCZNA 4 

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE REUMATOIDALNEGO 

ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO 

ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM 

UL. MĄCZNA 4 

PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS UL. MĄCZNA 4 

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE 

NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ 

NIEWYDOLNOŚCI NEREK 

UL. MĄCZNA 4 

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁYCH 

ZAKAŻEŃ PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ 
UL. MĄCZNA 4 

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI 

W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM 
UL. MĄCZNA 4 

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W 

PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK 
UL. MĄCZNA 4 

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ 

PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ 
UL. MĄCZNA 4 
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PROGRAM LEKOWY - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W 

MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM 
UL. MĄCZNA 4 

 

1.3. LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE<18 LAT UL. MĄCZNA 4 

KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE<18 LAT-

HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA 

WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO 11 

UL. MĄCZNA 4 

KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE<18 LAT-

HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA 

WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO 11 Z POWIKŁANIAMI* LUB<1 

R.Ż. 

UL. MĄCZNA 4 

 

1.4. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA 

DZIECI 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA 

DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA 

DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA 

DZIECI-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ-

ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI UL. MĄCZNA 4 

KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE 

ZAKWALIFIKOWANYCH - ZAKRES SKOJARZONY DO 

NEFROLOGII DLA DZIECI 02.1131.001.02 

UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI-

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI-

ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI-

DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 
UL. MĄCZNA 4 
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ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-

ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-

ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-

DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-

DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA 

DZIECI 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA 

DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB 

PŁUC DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA 

DZIECI-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII DLA DZIECI UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII DLA DZIECI-

ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII-ŚWIADCZENIA 

PIERWSZORAZOWE 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII UL. MĄCZNA 4 

POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO 

PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES 

SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 

UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I 

GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- UL. MĄCZNA 4 
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DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DLA DZIECI UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DLA DZIECI-

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DLA DZIECI-

DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-

ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1501.001.02 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ-

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ-

DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA 

DZIECI 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA 

DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB 

PŁUC DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA 

DZIECI-DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO 

PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES 

SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 

UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I 

GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-

DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-

ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1501.001.02 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ-

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ-

DIAGNOSTYKA POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 
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ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII 
UL. M. SKŁODOWSKIEJ 

- CURIE 14 

1.5. AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU UL. MĄCZNA 4 

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - 

GASTROSKOPIA 
UL. MĄCZNA 4 

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) UL. MĄCZNA 4 

 

1.6. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE 

FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY 

BAKLOFENOWEJ 

UL. MĄCZNA 4 

ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH UL. MĄCZNA 4 

 

1.7. REHABILITACJA LECZNICZA 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ 

ODDZIALE DZIENNYM 
UL. MĄCZNA 4 

 

1.8. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH 

AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB 

POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE 

ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW 

W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM 

UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH 
AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB 

POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE 

ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW 

W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM - UE 

UL. MĄCZNA 4 
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2. LECZENIE SZPITALNE 

2.1. LECZENIE SZPITALNE – ODDZIAŁY SZPITALNE 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA UL. MĄCZNA 4 

UROLOGIA - HOSPITALIZACJA UL. MĄCZNA 4 

UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY UL. MĄCZNA 4 

OTORYNOLARYNGOLOGIA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO 

DNIA 
UL. MĄCZNA 4 

OKULISTYKA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA PLANOWA UL. MĄCZNA 4 

 

2.2. LECZENIE SZPITALNE – PROGRAM LEKOWY 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NEOWASKULARNEJ 

(WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI 

ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) 

UL. MĄCZNA 4 

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE 

NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI 

ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) 

UL. MĄCZNA 4 

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU 

HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS) 
UL. MĄCZNA 4 

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE ATYPOWEGO 

ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS) 
UL. MĄCZNA 4 

 

3. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA 

PIERWSZORAZOWE 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-

ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII UL. MĄCZNA 4 
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ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-ŚWIADCZENIA 

PIERWSZORAZOWE 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-DIAGNOSTYKA 

ONKOLOGICZNA 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII 

NARZĄDU RUCHU 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII 

NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES 

SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA 

ONKOLOGICZNA 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES 

SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA 

ONKOLOGICZNA 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA - ŚWIADCZENIA 

PIERWSZORAZOWE 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA - ŚWIADCZENIA 

PIERWSZORAZOWE 
UL. ŚW. WOJCIECHA 7 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES 

SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-

DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES 

SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA 

ONKOLOGICZNA 
UL. MĄCZNA 4 
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4. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

4.1 KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II 

LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III) 
UL. MĄCZNA 4 

4.2 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA UL. MĄCZNA 4 

4.3 ŻYWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH UL. MĄCZNA 4 

 

5. REHABILITACJA LECZNICZA 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA UL. MĄCZNA 4 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 
UL. M. SKŁODOWSKIEJ 

- CURIE 14 

 

6. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- 

OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM 
UL. MĄCZNA 4 

 

7. POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ WYJAZDOWY ZESPÓŁ 

SANITARNY TYPU "N" - UE 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ WYJAZDOWY ZESPÓŁ 

SANITARNY TYPU "N" 
UL. MĄCZNA 4 

 

8. PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP 

POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI 
UL. MĄCZNA 4 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP 

PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ 
UL. MĄCZNA 4 
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9. OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIA UZALEŻNIEŃ 

ZAKRES 
MIEJSCE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT 

DOBOWY) 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA - UE UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE 

DLA DOROSŁYCH 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA 

DOROSŁYCH 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY 
UL. MĄCZNA 4 

ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE 

REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCH 
UL. ŻOŁNIERSKA 55 

ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ 

NERWICOWYCH 
UL. ŻOŁNIERSKA 55 

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU 

STACJONARNE 
UL. ŻOŁNIERSKA 55 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA 

DOROSŁYCH 
UL. ŻOŁNIERSKA 55 

PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO UL. ŻOŁNIERSKA 55 

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I 

WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 
UL. ŻOŁNIERSKA 55 

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL 
UL. ŻOŁNIERSKA 55 

 

ODPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

§ 11 

SPSZOZ „Zdroje” może prowadzić na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa wydzieloną odpłatną działalność gospodarczą w zakresie:   

1) zbycie, dzierżawa, najem, oddanie w użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych; 

2) zbycie, dzierżawa, najem, oddanie w użytkowanie, użyczenie wyposażenia; 

3) usługi edukacyjne lub szkoleniowe; 

4) badania kliniczne; 
5) organizacja wystaw, konferencji, kongresów; 

6) sprzedaż prac wykonanych przez pacjentów w ramach kiermaszy; 

7) usługi hotelowe; 

8) usługi gastronomiczne lub cateringowe; 



Strona 19 z 31 

Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ „Zdroje” 

9) usługi parkingowe; 

10) usługi transportowe; 

11) usługi sterylizacji; 

12) usługi magazynowe;  

z zastrzeżeniem, że działalność gospodarcza nie może ograniczać realizacji podstawowych 

zadań statutowych, mieć wpływu na obniżenie ich jakości i dostępności oraz pod 
warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia  i nie jest 

świadczeniem usług pogrzebowych lub ich reklamą.  

 

ROZDZIAŁ CZWARTY 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI - SPOSÓB KIEROWANIA PODMIOTEM I KOMÓRKAMI 

ORGANIZACYJNYMI SZPITALA  

§ 12 

Organami Podmiotu leczniczego są: 

1) Kierownik Podmiotu leczniczego, 

2) Rada Społeczna. 
 

§ 13 

1. Działalnością Podmiotu leczniczego kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik 

Podmiotu leczniczego zwany dalej „Dyrektorem”. 

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Podmiotu leczniczego, wykonuje czynności 
z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników SPSZOZ „Zdroje” 

3. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: 

1) zastępca dyrektora ds. lecznictwa psychiatrycznego, 

2) zastępca dyrektora ds. lecznictwa – opieki nad matką i dzieckiem oraz szpitala 

ogólnego, 

3) zastępca dyrektora ds. administracyjno – ekonomicznych, 
4) zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa, 

5) kierownicy poszczególnych działów w zakresie działalności niemedycznej, 

6) samodzielne stanowiska pracy. 

4.    Dyrektor może, w drodze Zarządzenia powoływać zespoły zadaniowe, komisje i komitety  

       do realizacji określonych celów. 

 

§ 14 

W zarządzaniu Szpitalem obowiązują następujące zasady: 

1. jednoosobowe kierownictwo - co oznacza, że na każdym szczeblu decyzje podejmowane 

są jednoosobowo. Każdy kierownik od najniższego do najwyższego szczebla posiada 

określony zakres zdań, uprawnień i odpowiedzialności, w ramach której podejmuje 
decyzje i wydaje polecenia służbowe podległym pracownikom; 

2. hierarchia szczeblowa - co oznacza, że pracownik każdego szczebla organizacyjnego 

podlega swojemu przełożonemu; 

3. ciągłość kierownictwa - co oznacza, że w razie nieobecności kierowników powinna być 

zapewniona ciągłość sprawowania funkcji kierowniczych poprzez przekazywanie osobom 
zastępującym prawa do podejmowania decyzji wraz z odpowiedzialnością za podjęte 

decyzje. Podejmowane decyzje nie mogą być sprzeczne z linią działania przyjętą przez 

kierownika; 

4. jednolitość metod - co oznacza, że zarządzanie szpitalem prowadzone jest według 

jednolitych wewnętrznych wytycznych/standardów postępowania i wynika z przyjętych 

do realizacji celów; 
5. kompetencje funkcjonalne - co oznacza, że określone obszary decyzyjne są w Szpitalu 

sterowane  i kontrolowane według powiązań funkcjonalnych. 
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§ 15 

1. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony zastępca lub inna osoba 

upoważniona przez Dyrektora na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 

2. W sytuacjach nagłych doraźne decyzje podejmuje i kieruje akcją: 

1) w Szpitalu przy ul. Mącznej 4 – I lekarz dyżurny szpitala przy ul. Mącznej 4, 
2) w Poradni przy ul. Św. Wojciecha 7 – położna/pielęgniarka koordynująca – 

Poradnie przy ul. Św. Wojciecha 7 

3) w Centrum Psychiatrycznym przy ul. Żołnierskiej 55 – I pielęgniarka dyżurna  

w Centrum Psychiatrycznym przy ul. Żołnierskiej 55 

4) w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 – 

Koordynator Zespołu Rehabilitantów - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 
przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 

powiadamiając odpowiednie służby oraz Dyrekcję SPSZOZ „Zdroje” i w razie potrzeby 

Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego. Osoba o której mowa w pkt. 1), 2), 3) i 4) w sytuacjach nagłych 

jest odpowiedzialna za podejmowanie doraźnych decyzji i kierowanie akcją do czasu 
przybycia Dyrektora SPSZOZ „Zdroje”. 

 

§ 16 

1. Postępowanie kancelaryjne w SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie określa „Instrukcja 

kancelaryjna” wraz z załącznikiem w postaci   Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, 

ustalona przez Dyrektora i zatwierdzona przez Archiwum Państwowe, która reguluje 
zasady postępowania z dokumentami w toku bieżącej pracy, tryb wykonywania 

czynności kancelaryjnych, obieg dokumentów od chwili wpływu lub powstania aż do 

momentu ich przekazania do Archiwum Zakładowego, w tym sposób tworzenia, 

ewidencjonowania, klasyfikowania i przechowywania dokumentów i  używanie pieczęci. 

Instrukcja kancelaryjna  ma zastosowanie  do dokumentów stanowiących tajemnicę 
prawnie chronioną z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony informacji 

niejawnych. 

2. Każdej komórce organizacyjnej SPSZOZ „Zdroje” nadany został symbol literowy. Wykaz 

symboli literowych komórek organizacyjnych określa Zarządzenie Dyrektora SPSZOZ 

„Zdroje” nr 26/2013 z dnia 04.03.2013 r. z późniejszymi zmianami. 

 

ROZDZIAŁ PIĄTY 

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

§ 17 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom ubezpieczonym, w oparciu o umowy 

zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie odrębnych umów na zlecenie: 
1) Podmiotu tworzącego lub innych organów do tego upoważnionych na podstawie 

odrębnych przepisów, 

2) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie zdrowotne, 

3) instytucji ubezpieczeniowych, 

4) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji oraz funduszy 
celowych, 

5) innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 

6) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie 

przysługujące w ramach ubezpieczenia; 

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody 

medyczne, posiadające uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach do udzielania 

świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny; 

4. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia 

zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Szpitala potrzebuje natychmiastowego 

udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia; 
5. Oddział szpitalny udziela świadczeń leczniczych całodobowo, pacjenci przyjmowani są 

w oddział całą dobę; 
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6. Świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalu udzielane są według kolejności zgłoszeń oraz 

zgodnie z kryteriami medycznymi; 

7. Przyjęcia do szpitala w SPSZOZ „Zdroje” odbywają się zgodnie ze wskazaniami w: 

- Izbie Przyjęć Ogólnej; 

- Pediatrycznej Izbie Przyjęć (przyjęcia pacjentów w wieku 0-18 roku życia); 

- Psychiatrycznej Izbie Przyjęć (przyjęcia pacjentów do oddziałów o profilu  
  psychiatrycznym); 

- Położniczo – Ginekologicznej Izbie Przyjęć;  

- Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (wyłącznie przyjęcia planowe);  

8. Przyjęcia odbywają się w trybie przyjęć planowych oraz nagłych; 

9. Pacjent zgłaszający się do szpitala winien okazać: 
1) skierowanie od lekarza - w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone 

w ramach umowy z NFZ (nie dotyczy przypadków nagłych oraz zagrożenia życia, 

gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe przedstawienie skierowania); 

2) dokument potwierdzający tożsamość - dowód osobisty/paszport/prawo 

jazdy/PESEL,  na podstawie których w systemie e-WUŚ możliwe będzie 

potwierdzenie uprawnienia do bezpłatnych świadczeń;  
3) w przypadku nie potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń przez system 

e-WUŚ, w sytuacji gdy pacjent oświadcza, iż jest objęty ubezpieczeniem 

zdrowotnym, może to potwierdzić poprzez: 

złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do 

świadczeń opieki zdrowotnej (składane przez pacjenta, jego przedstawiciela 

ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego); 
10. Decyzja o przyjęciu pacjenta do szpitala podejmowana jest przez lekarza w Izbie przyjęć, 

po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta,  na podstawie skierowania do Szpitala 

wystawionego przez lekarza kierującego wraz z załączonymi wynikami niezbędnych 

badań dodatkowych (wyłącznie w przypadku przyjęcia w trybie planowym), po 

przeprowadzeniu badania oraz wykonanych w Izbie przyjęć niezbędnych badaniach 
diagnostycznych, koniecznych do podjęcia decyzji o prowadzeniu diagnostyki lub 

leczenia w trybie hospitalizacji. W stanie zagrożenia życia personel medyczny Izby 

Przyjęć podejmuje podstawowe czynności resuscytacyjne zgodnie z procedurą BLS 

i ALS; 

11. Pacjent przyjmowany do hospitalizacji, zaopatrywany jest w opaski identyfikacyjne, na 

opasce wpisuje się inicjały pacjenta oraz  nr pod którym pacjent został wpisany 
w księdze głównej szpitala. 

12. Przy przyjęciu do szpitala pacjentowi zakłada się niezwłocznie dokumentacje medyczną, 

spełniającą wymogi obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz wewnętrznych 

regulacji Szpitala (Standard wymogów dokumentacji medycznej w SPSZOZ „Zdroje” 

z dnia 31.12.2015 r.); 
13. Realizacja określonych świadczeń zdrowotnych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody pacjenta/jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego 

a w przypadku zabiegu operacyjnego albo stosowania metod leczenia lub diagnostyki 

o podwyższonym ryzyku również po uzyskaniu pisemnej zgody na zabieg;  

14. W przypadku gdy Pogotowie ratunkowe przywozi pacjenta małoletniego bez opiekuna 

prawnego/rodzica lub przedstawiciela ustawowego, a jego stan zagraża życiu i zdrowiu, 
lekarz przyjmuje pacjenta w oddział bez wymaganej pisemnej zgody, natomiast gdy stan 

pacjenta jest stabilny pacjent pozostaje pod opieką pracownika Izby Przyjęć do 

momentu przybycia rodzica/opiekuna prawnego; 

15. Odrębną zgodę na hospitalizację odbiera się od pacjentów pediatrycznych, którzy 

ukończyli 16 rok życia. W przypadku pacjentów psychiatrycznych, którzy ukończyli 16 
rok życia, a nie wyrażają zgody na hospitalizację lub nie są zdolni do wyrażenia zgody, 

a ich zachowanie wskazuje, że zagraża bezpośrednio swojemu zdrowiu i życiu lub 

zdrowiu innych osób, lekarz decyduje o przyjęciu do szpitala bez zgody. O przyjęciu bez 

zgody do oddziału psychiatrycznego ordynator/lekarz kierujący oddziałem zawiadamia 

Dyrektora ds. lecznictwa psychiatrycznego. Dyrektor zawiadamia Sąd Opiekuńczy 

właściwy dla siedziby szpitala. Od obowiązku zawiadomienia sądu w ww. sytuacji nie 
zwalnia okoliczność późniejszego wyrażenia przez pacjenta takiej zgody w trakcie 

leczenia w oddziale; 
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16. W historii choroby leczenia szpitalnego, przy przyjęciu należy uzyskać pisemne 

wskazanie przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego 

lub faktycznego: 

1) osoby (osób) upoważnionej do uzyskiwania informacji o jego stanie Zdrowia 

i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska 

osoby (osób) upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą lub 
pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia, 

2) osoby (osób) upoważnionej do uzyskania dokumentacji medycznej, 

a w przypadku śmierci pacjenta do wglądu do dokumentacji medycznej, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska osoby (osób) upoważnionej lub pisemne 

oświadczenie o braku takiego upoważnienia; 
17. W sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia uzyskanie ww. oświadczeń przy 

przyjęciu, w historii choroby należy odnotować przyczynę nieodebrania od pacjenta 

powyższych oświadczeń i jeżeli będzie to możliwe, uzyskać je od pacjenta w trakcie 

pobytu w Szpitalu, z chwilą gdy stan zdrowia pacjenta na to pozwoli; 

18. Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi: 

1) realizację świadczeń zdrowotnych; 
2) środki farmaceutyczne i materiały konieczne do udzielenia świadczeń; 

3) pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia; 

19. Pacjent przyjęty do hospitalizacji ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych 

w depozycie; 

20. W trakcie hospitalizacji nie są udzielane przepustki z wyjątkiem pacjentów 

hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych. Przepustka udzielana jest za zgodą 
ordynatora/lekarza kierującego oddziałem i odnotowywana jest w dokumentacji 

medycznej. Wyjście pacjenta poza oddział bez zgody lekarza, jest równoznaczne 

z samowolnym opuszczeniem oddziału. 

21. W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub   

w razie jego śmierci, Szpital jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez 
pacjenta osobę lub jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub 

faktycznego; 

22. Pacjenta przyjętego do hospitalizacji prowadzi wyznaczony przez ordynatora /lekarza 

kierującego oddziałem lekarz prowadzący. Lekarz prowadzący ustala plan leczenia, 

który może ulec modyfikacji w procesie leczenia. Plan ten jest ustalany na podstawie 

wywiadu, badania przedmiotowego i podmiotowego, ocenie stanu oraz dodatkowej 
dokumentacji medycznej pacjenta. Nazwisko lekarza prowadzącego jest wpisane 

w Historii Choroby. Pacjent i personel medyczny oddziału zna nazwisko lekarza 

prowadzącego; 

23. Po godzinach normalnej ordynacji Szpitala opiekę lekarską nad pacjentem w oddziale 

sprawuje lekarz dyżurny; 
24. O wypisaniu pacjenta z oddziału decyduje lekarz prowadzący lub ordynator/lekarz 

kierujący oddziałem. 

25. Wypis ze szpitala następuje: 

1) gdy stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji, 

2) w przypadku przekazania pacjenta do innego podmiotu leczniczego celem 

dalszego leczenia, 
3) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna 

prawnego lub faktycznego, 

4) gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza Regulamin 

Organizacyjny  lub porządkowy, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie udzielania 

świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub 
zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób; 

26. Pacjent/Osoba występująca o wypisanie ze Szpitala na własne żądanie powinna być 

poinformowana  przez lekarza leczącego o możliwych następstwach zaprzestania 

leczenia szpitalnego. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na 

własne żądanie; 

27. W przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, fakt ten odnotowywany jest w księdze 
odmów. Po udzieleniu pacjentowi pomocy/porady lekarz w Izbie przyjęć wydaje kartę 

informacyjno – konsultacyjną z zaleceniami do dalszego postępowania; 

28. SPSZOZ „Zdroje” udostępnia dokumentację (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa) z zapewnieniem ochrony danych zawartych w dokumentacji. 
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§ 18 

1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” organizuje 

świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie 

z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach 

organizacyjnych podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną 
formę korzystania ze świadczeń; 

2. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. osobiście, za pośrednictwem 

członków rodziny lub osób trzecich, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych 

środków komunikacji elektronicznej (e-rejestracja),  z wyznaczeniem dnia i godziny 

realizacji świadczenia zdrowotnego; 

3. Świadczenia opieki zdrowotnej szpitalne i inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne są 
udzielane z zachowaniem kolejności wynikającej z listy oczekujących oraz według 

kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania. O procedurze zapisu na listę 

oczekujących, informacji udzielają rejestracje oraz lekarze udzielający świadczenia 

zdrowotnego. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia 

lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem według ustalonej kolejności, w dniach  
i godzinach ich udzielania; 

4. Do poradni specjalistycznych pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od 

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent zobowiązany jest  dostarczyć (osobiście, za 

pośrednictwem osoby trzeciej bądź pocztą -decyduje data stempla pocztowego)  do danej 

komórki medycznej oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od 

dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy 
oczekujących. Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub 

życia oraz do świadczeń: 

⎯ ginekologa i położnika, 

⎯ dentysty, 

⎯ wenerologa, 

⎯ onkologa, 

⎯ psychiatry, 

⎯ dla osób chorych na gruźlicę, 

⎯ dla osób zakażonych wirusem HIV, 

⎯ dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, 

⎯ dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, 

⎯ dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji 

psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego, 

⎯ dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób 

nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 

⎯ dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych 

podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. 

5. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady 

sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz na podstawie następujących kryteriów medycznych opartych na 

aktualnej wiedzy medycznej: stanu zdrowia świadczeniobiorcy, rokowania co do 

dalszego przebiegu choroby, chorób współistniejących mających wpływ na chorobę 

 z powodu której ma być udzielone świadczenie, zagrożenie wystąpienia , utrwalenia lub 

pogłębienia niepełnosprawności. Stosując kryteria medyczne, o których mowa powyżej 

świadczeniodawca kwalifikuje pacjenta do kategorii medycznej:  

⎯ „przypadek pilny” – jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczeń ze 
względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu 

zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia; 

⎯ „przypadek stabilny”- w przypadku innym niż stan nagły i „przypadek pilny”. 

Pacjenta zakwalifikowanego do kategorii medycznej „przypadek pilny” umieszcza się na 

liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii 

medycznej „przypadek stabilny”. Pacjentów, którzy wymagają okresowego, w ściśle 

ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia, przyjmuje się w celu 
udzielenia tego świadczenia zgodnie z planem leczenia. 

6. Do prowadzonej listy oczekujących należy dołączyć oryginał skierowania przedstawiony 

przez pacjenta, w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie 

skierowania. SPSZOZ „Zdroje” dokonuje okresowej oceny listy oczekujących. Na liście 
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oczekujących odnotowuje się (za zgodą pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego) 

następujące informacje: 

⎯ kolejny numer na liście oczekujących, 

⎯ datę i godzinę wpisu, 

⎯ imię i nazwisko pacjenta, 

⎯ numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość pacjenta, 

⎯ adres pacjenta, 

⎯ numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego 

opiekunem, 

⎯ rozpoznanie lub powód przyjęcia, 

⎯ kategorię medyczną: przypadek pilny lub stabilny, 

⎯ planowany termin udzielenia świadczenia, 

⎯ imię i nazwisko oraz podpis  osoby dokonującej wpisu. 

W przypadku skreślenia z listy oczekujących należy odnotować datę i przyczynę 

skreślenia  pacjenta z prowadzonej listy oczekujących na świadczenia zdrowotne. 

7. Podmiot koryguje odpowiednio termin udzielania świadczenia w razie zmiany stanu 
Zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia niż 

wynika to z listy oczekujących. SPS ZOZ „Zdroje” nie może odmówić udzielenia 

świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego 

świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia, niezależnie od ustalonej kolejki 

świadczeń; 

8. 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, SPSZOZ „Zdroje” informuje pacjenta 

w każdy dostępny sposób (np. przez telefon, sms, e- mail) o zmianie terminu udzielenia 

świadczenia. 

9. W przypadku niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie udzielania świadczenia, 

pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących (należy zwrócić oryginał skierowania), 
chyba że uprawdopodobni, iż niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej 

(powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia). 

10. Uprawnienia do korzystania poza kolejnością  ze   świadczeń opieki zdrowotnej  szpitalu 

i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej posiadają: 

⎯ Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, 

⎯ Inwalidzi wojenni i wojskowi ora kombatanci, 

⎯ Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia 
urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 

⎯ Kobiety w ciąży, 

⎯ Świadczeniobiorcy do 18 roku życia , u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub podczas porodu, 

⎯ Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów 

politycznych. 

Uprawnienia do korzystania poza kolejnością  z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej  

posiadają: 

⎯ Dawcy Przeszczepu. 

Świadczeń zdrowotnych osobom, o których mowa powyżej,  należy udzielić w dniu 
zgłoszenia. Jeśli nie jest to możliwe należy wyznaczyć inny termin poza kolejnością 

przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, a przypadku świadczeń 

z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie  nie 

późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego 
dokumentu potwierdzającego uprawnienia. 
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§ 19 

1. Lekarze SPSZOZ „Zdroje” kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez 

wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników; 

2. Lekarze SPSZOZ „Zdroje” kierują pacjenta na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne 
realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być 

osiągnięty ambulatoryjnie a konieczność hospitalizacji zostanie uzasadniona na 

skierowaniu; 

3. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania. 

Szpital nie może odmówić udzielania świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje 

natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie Zdrowia lub 
życia, niezależnie od posiadanego przez daną osobę skierowania bądź jego braku. 

 

§ 20 

Dyrektor SPSZOZ „Zdroje” lub jego zastępcy do spraw medycznych mogą określić 

szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury wykonywane w poszczególnych 
komórkach organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń 

zdrowotnych. 

 

ROZDZIAŁ SZÓSTY 

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU DLA ZAPEWNIENIA 

SPRAWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SPSZOZ „ZDROJE” POD WZGLĘDEM 
DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZYM, PIELĘGNACYJNYM, REHABILITACYJNYM I 

ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM 
 

§ 21 

1. Podstawową działalnością SPSZOZ „Zdroje” jest udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie psychiatrii, opieki nad matką i dzieckiem oraz szpitala ogólnego, zadań 

pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także rehabilitacji leczniczej. 

2. Zadania te realizowane są w ramach oddziałów szpitalnych, Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego, poradni i pracowni diagnostycznych. Pozostałe działy Szpitala to służby 

pomocnicze, które zapewniają ciągłość działania działów działalności podstawowej. 

3. Zastępcy Dyrektora, główny księgowy i inni członkowie kadry kierowniczej SPSZOZ 

„Zdroje” nadzorują pracę podległych im pionów. Przedstawiają Dyrektorowi propozycje 

możliwych rozwiązań i sygnalizują spodziewane problemy, przygotowują plany działania 
oraz analizują efekty wynikające z realizacji wprowadzonych zmian. 

4. Dyrektor z udziałem Zastępców, głównego księgowego i innych członków kadry 

kierowniczej SPSZOZ „Zdroje” opracowuje i wdraża strategie rozwoju SPSZOZ „Zdroje”. 

5. Zastępcy Dyrektora, główny księgowy i inni członkowie kadry kierowniczej tworzą 

Zespół Doradczy Dyrektora, uczestniczą w spotkaniach z Dyrektorem – analizują 

i przyjmują do realizacji działania wynikające z podjętych założeń strategicznych. 
6. Zastępcy Dyrektora, główny księgowy członkowie kadry kierowniczej oraz samodzielne 

komórki  organizacyjne ponoszą odpowiedzialność za: 

1) zabezpieczenie mienia; 

2) całokształt działalności powierzonych im komórek organizacyjnych; 

3) nadzór i kontrolę nad opracowaniem i realizacją planów objętych działalnością 
danej komórki organizacyjnej; 

4) wykonanie zadań określonych ramowym zakresem obowiązków oraz za porządek 

ustalony regulaminem pracy. 

7. Kierownicy działów przygotowują propozycje dotyczące zmian organizacyjnych, 

planowanych zakupów materiałów i sprzętu medycznego oraz potrzeb remontowych. 

8. Kierownicy działów zgodnie z obowiązującym „Standardem przygotowania procedury 
udzielania zamówienia publicznego” uczestniczą w przygotowaniu przedmiotu 

zamówienia do postępowania w sprawie zamówień publicznych. Biorą również czynny 

udział w pracach komisji przetargowych lub wyznaczają inne osoby przygotowane 

merytorycznie w zakresie przedmiotu zamówienia. 



Strona 26 z 31 

Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ „Zdroje” 

9. Na podstawie składanych przez Kierowników działów propozycji i wniosków tworzone są 

roczne plany zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz plan inwestycji i remontów. 

10. Decyzje dotyczące przyjętych rozwiązań podejmowane są na spotkaniach Kadry 

Kierowniczej z Dyrektorem SPSZOZ „Zdroje”. 

 

§ 22 

1. Dla sprawnego i skutecznego zarządzania SPSZOZ „Zdroje” gromadzone są informacje 

dotyczące liczby pacjentów według księgi głównej u oraz sklasyfikowanych według 

kodów rozpoznań, a także kodów procedur. Sekretarki medyczne lub inni wyznaczeni 

w poszczególnych komórkach organizacyjnych pracownicy sporządzają miesięczne 

zestawienia z wykonania usług medycznych w wersji elektronicznej, w których zawarte 
są dane pacjenta m.in. PESEL. Przekazują te zestawienia, a także pisemną informację 

o ilości wykonanych usług, do dnia piątego następnego miesiąca do Działu Rozliczeń 

i Statystyki Medycznej. 

2. Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej sprawdza zgodność otrzymanych danych 

zestawieniami, a następnie przesyła wygenerowane raporty statystyczne do NFZ w celu 
weryfikacji. Zweryfikowane dane wprowadzane są do aktualnie posiadanego przez 

Podmiot programu rozliczeń zgodnego z wymogami NFZ. 

3. Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej monitoruje na bieżąco stopień realizacji 

kontraktu. 

4. Szczegółowe zestawienia z wykonanych usług medycznych w poszczególnych oddziałach 

i poradniach przekazywane są dla Dyrektora SPSZOZ „Zdroje” oraz Dyrektorów ds. 
lecznictwa oraz wszystkim zainteresowanym komórkom organizacyjnym. Dyrektor 

SPSZOZ „Zdroje” oraz Dyrektorzy ds.  lecznictwa organizują spotkania z ordynatorami, 

na których omawiane są informacje uzyskane ze sprawozdań wykonalności  

i w zależności od ich wyników podejmowane są stosowne decyzje. 

5. Kierownicy działów integrują działania własnego działu z innymi działami: 

1) Kierownicy komórek i samodzielne stanowiska funkcjonujące w Samodzielnym 
Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” integrują 

współpracę między działami poprzez zebrania na szczeblu kierowniczym.  

Poszczególne komórki przekazują sobie informacje potrzebne do działalności 

i analiz, które wykonują. 

2) Zespół Doradczy Dyrektora SPSZOZ „Zdroje”, w którego skład wchodzą zastępcy 
dyrektora i inni członkowie kadry kierowniczej SPSZOZ „Zdroje” – uczestniczą 

w naradach z Dyrektorem – w trakcie, których przedstawiają pracę podległych im 

działów, propozycje możliwych rozwiązań i sygnalizują spodziewane problemy, 

przygotowują plany działania oraz analizują efekty wynikające z realizacji 

wprowadzonych zmian. 

3) Odbywają się również spotkania/posiedzenia z przedstawicielami związków 
zawodowych i Rady Pracowników, na których omawiane są bieżące problemy 

jednostki i jej pracowników oraz sytuacja organizacyjno-prawna i finansowa, 

w jakiej znajduje się aktualnie placówka. 

6. Dyrekcja wykorzystuje wnioski z analizy dokumentacji: 

1) Gromadzenie informacji z wykonanych i rozliczonych świadczeń umożliwia 
przygotowanie zestawień miesięcznych oraz zestawień w rachunku narastającym 

z wykonania świadczeń medycznych w poszczególnych oddziałach i poradniach 

w porównaniu z zawartymi kontraktami z NFZ. 

2) Kierownik Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej sporządza miesięczne 

zestawienia z wykonanych usług medycznych w poszczególnych oddziałach 

i poradniach specjalistycznych w porównaniu do kontraktu zawartego z NFZ. 
3) Zestawienia te zawierają m.in. takie informacje jak: 

a) Rzeczowe i wartościowe wykonanie limitu miesięcznego; 

b) Rzeczowe i wartościowe wykonanie limitu w rachunku narastającym; 

c) Wskaźniki procentowe wykonania; 

d) Kwoty niedowykonania limitów; 
e) Kwoty wykonane ponad limit. 

4) Informacje te otrzymują: 

a) Sekcja Kosztów i Analiz Ekonomicznych w celu porównania dochodów 

z poniesionymi kosztami, 
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b) Kierownicy/lekarze kierujący oddziałami/ordynatorzy poszczególnych 

oddziałów, których te zestawienia dotyczą. 

5) Dyrektor SPSZOZ „Zdroje” oraz Dyrektorzy ds. lecznictwa organizują spotkania 

z ordynatorami/kierownikami, na których omawiane są informacje uzyskane ze 

sprawozdań wykonalności i w zależności od ich wyników podejmowane są 

stosowne decyzje. 
6) Sekcja Kosztów i Analiz Ekonomicznych zestawia uzyskane środki w ramach 

kontraktu dokonując rozpisania ich na poszczególne oddziały w odniesieniu do 

kosztów (zestawienia kosztów z przychodami). Kierownicy poszczególnych działów 

działalności podstawowej, co miesiąc otrzymują zbiorcze zestawienie kosztów 

podległych im działów. Stanowią one źródło informacji pozwalające podejmować 
odpowiednie decyzje o działalności. 

7) Informacje te w zestawieniu z wykonaniem usług pozwalają na ocenę podległego 

działu oraz stanowią bazę do wykorzystywania w zarządzaniu jednostką przez 

kadrę kierowniczą i dyrekcję Szpitala. 

7. Funkcjonują mechanizmy zapewniające, że kierownicy działów mają wpływ na 

planowanie kierowanie i nadzorowanie: 
1) na podstawie danych o dochodach i kosztach otrzymanych z Sekcji Rozliczeń 

oraz z Działu Finansowo-Księgowego – Sekcja Kosztów i Analiz Ekonomicznych 

porównuje dochody z poniesionymi kosztami oraz oblicza wyniki finansowe 

oddziałów w zestawieniach miesięcznych i narastających. 

2) te mechanizmy pozwalają na nadzorowanie i poprawę działań prowadzonych 

przez kierowników poszczególnych jednostek, dają możliwość planowania na 
podstawie danych historycznych oraz pozwalają na zapewnienie przy danym 

poziomie kosztów odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń. 

8. Dyrektor w porozumieniu z osobą kierującą działem, określa ilość, koszt, biorąc pod 

uwagę jakość udzielanych świadczeń danego typu: 

1) Sekcja Kosztów i Analiz Ekonomicznych przy współpracy z Sekcją Statystyki oraz 
komórkami organizacyjnymi opracowuje kalkulacje jednostkowe i zbiorcze na 

świadczone usługi lecznicze tj. oblicza koszty łóżka, leczonego oraz osobodnia, co 

jest pomocne przy opracowywaniu ofert do NFZ, cenników usług świadczonych 

odpłatnie np. dla Policji, Sądów i Prokuratur, ZUS oraz innych jednostek. 

2) opracowuje również kalkulacje jednostkowe na usługi medyczne i niemedyczne, 

oszacowuje koszty procedur medycznych przy współpracy z poszczególnymi 
ośrodkami usług medycznych, co stanowi podstawę przy opracowywaniu 

cenników dla osób fizycznych i prawnych. 

3) znajomość kosztów, biorąc pod uwagę zapewnienie odpowiedniej jakości 

udzielanych świadczeń, pozwala na określenie ilości możliwych do wykonania. 

 

ROZDZIAŁ SIÓDMY 

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI 

§ 23 

1. SPSZOZ „Zdroje” w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pielęgnacji 

i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń 

zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, 
udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów. 

2. Współpraca realizowana jest poprzez: 

1) zawieranie umów na świadczenia zdrowotne, których nie wykonuje się w SPSZOZ 

„Zdroje”, a które są konieczne dla prawidłowego procesu diagnostyczno-

leczniczego; 

2) zawieranie umów na świadczenia zdrowotne wykonywane przez Podmiot na 
zlecenie innych zakładów opieki zdrowotnej; 

3) zawieranie umów w zakresie transportu sanitarnego; 

4) współpracę w zakresie odbywania szkoleń, staży i praktyk zawodowych. 

3. SPSZOZ „Zdroje” oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, 

udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych 
z pacjentem przypadku gdy: 

1) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, 
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2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 

pacjenta lub innych osób, 

3) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych 

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód 

medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń, 

4) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią. 
4. SPSZOZ „Zdroje” udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą 

dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. 

5. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się 

z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem 
praw pacjenta. 

 

ROZDZIAŁ ÓSMY 

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ OPŁATY ZA JEJ UDOSTĘPNIENIE 

§ 24 

SPSZOZ „Zdroje” prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń 
zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania 

świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi 

przez płatnika świadczeń. 

 

SPSZOZ „Zdroje” udostępnia dokumentację: 
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez 

pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma 

osoba upoważniona przez pacjenta za życia; 

b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 
c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu 

zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli 

i nadzoru; 

d) podmiotom uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw Zdrowia 
kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli; 

e) ministrowi właściwemu do spraw Zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, 

prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, 

w związku z prowadzonym postępowaniem; 

f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie 

zostało przeprowadzone na ich wniosek; 
g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; 

h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia rejestrów; 

i) zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta; 
j) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury 

oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów 

o akredytacji w ochronie Zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia; 

k) wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, o których mowa 

w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(j.t. Dz. U. 2017.1318 z późn. zm.); 
l) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją 

ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w ustawie z dnia 6  

listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. 

2017.1318 z późn. zm.); 

m) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – 
bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, 

której dokumentacja dotyczy. 
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Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie SPSZOZ „Zdroje” lub 

poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów,  w tym także na nośnikach 

elektronicznych. 

 

§ 25 

 
Za udostępnienie dokumentacji medycznej SPSZOZ „Zdroje” pobiera opłaty w kwotach 

określonych w Zarządzeniu Dyrektora SPSZOZ ”Zdroje” nr 52/2017. Wysokość pobieranych 

przez SPSZOZ „Zdroje” opłat wynika z art. 28 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. 2017.1318 z późn. zm.). 

 

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
ZDROWOTNYCH ODPŁATNYCH 

 

§ 26 

1. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych 

(świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym 
cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 2 do Regulaminu 

organizacyjnego. 

2. Cennik usług medycznych i diagnostycznych jest dostępny dla pacjentów: 

• w komórkach organizacyjnych świadczących usługi za odpłatnością, 

• w Dziale Marketingu, 

• na stronie internetowej Szpitala – adres: www.szpital-zdroje.szczecin.pl, w zakładce 

„Informacje dla pacjentów”. 

3. Za usługi nieujęte w cenniku, pobiera się opłatę według stawek określonych 

w obowiązujących umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
 

§ 27 

Za odpłatnością udziela się świadczenia zdrowotne: 

1) pacjentom nieobjętym systemem ubezpieczenia zdrowotnego lub za świadczenia nie 

przysługujące w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem osób 
nieubezpieczonych, których koszty leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia lub 

budżet państwa; 

2) pacjentom nieposiadającym skierowania, jeśli jest ono wymagane; 

3) pacjentom, którzy nie wymagają dalszego leczenia szpitalnego, a którzy nadal 

przebywają w Szpitalu; 
4) pacjentom posiadającym skierowanie od lekarza, który nie podpisał z SPSZOZ „Zdroje” 

umowy na usługi medyczne i diagnostyczne, z wyjątkiem skierowań do leczenia 

szpitalnego; 

5) cudzoziemcom nieuprawnionym na podstawie umów międzynarodowych do 

bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, a w przypadku obywateli państw członkowskich 

członkowskich Unii Europejskiej - przy braku dokumentu potwierdzającego 
uprawnienia. 

 

§ 28 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie 

ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób 
zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego 

i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami 

medycznymi. 

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność 

pozycji na prowadzonej przez SPSZOZ „Zdroje” liście oczekujących na udzielenie 

świadczenia finansowanego ze środków publicznych. 
3. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia 

lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach 

i godzinach ich udzielania. 

http://www.szpital-zdroje.szczecin.pl/
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4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia 

finansowanego ze świadczeń publicznych oraz warunkach uzyskania takiego 

świadczenia. 

5. SPSZOZ „Zdroje” nie może odmówić udzielania świadczenia zdrowotnego osobie, która 

potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie 

życia lub zdrowia. 
 

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY 

OBOWIĄZKI ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA 

§ 29 

1. W razie śmierci pacjenta podmiot leczniczy zobowiązany jest do postępowania zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu 
postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku 

śmierci pacjenta (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 420). W przypadku śmierci pacjenta 

przebywającego w podmiocie leczniczym, lekarz stwierdzający zgon pacjenta 

zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia lekarza leczącego lub lekarza 
dyżurnego oraz zawiadamia osobę lub instytucję, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, o śmierci pacjenta. Podmiot 

leczniczy zobowiązany jest należycie przygotować zwłoki z zachowaniem godności 

należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich 

pochowania. 

2. Przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. Liczone od godziny jego 
śmierci, jest dopuszczalne w razie: 

a) gdy zwłoki nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje 

uprawnione do ich pochowania, 

b) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator 

nie zezwolił na pochowanie zwłok, 
c) z innych ważnych przyczyn, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji 

uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta. 

3. Za przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. Liczone od godziny 

jego śmierci, osoby lub instytucje uprawnione do ich pochowania bądź podmioty, na 

zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem 

karnym, ponoszą opłatę w wysokości określonej w Zarządzeniu Nr 30/2012 Dyrektora 
SPSZOZ „Zdroje” z dnia 23.02.2012 r. 

 

 

ROZDZIAŁ JEDENASTY 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, wewnętrzne procedury oraz odpowiednie Zarządzenia Dyrektora 

SPSZOZ „Zdroje”. 

2. Tryb wprowadzania zmian do regulaminu:  

⎯ inicjatywę wprowadzenia zmian do regulaminu należy zgłaszać, z zachowaniem 

drogi służbowej, do Kierownika Działu Organizacyjnego i Zamówień Publicznych,  

⎯ po zasięgnięciu odpowiednich opinii, opracowywany jest od strony formalno - 

prawnej projekt zmian, w celu przedstawienia Dyrektorowi SPSZOZ „Zdroje”, 
 

3. Niniejszy Regulamin Organizacyjny oraz wszelkie zmiany i uzupełnienia podlegają, na 

wniosek Dyrektora, zaopiniowaniu przez Radę Społeczną SPSZOZ „Zdroje”. 

4. Regulamin wprowadzany jest do stosowania z dniem określonym w Zarządzeniu 

Dyrektora 
5. Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje na wniosek pacjenta, poprzez 

udostępnienie go we wszystkich komórkach organizacyjnych SPSZOZ „Zdroje”, a także 

na stronie internetowej: www.szpital-zdroje.szczecin.pl Postanowienia Regulaminu 

http://www.szpital-zdroje.szczecin.pl/
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podawane są do wiadomości wszystkich zatrudnionych  w SPSZOZ „Zdroje” poprzez 

wewnętrzną stronę intranetową http://10.2.1.246 

6. Wszyscy pracownicy i pacjenci korzystający ze świadczeń w  SPSZOZ „Zdroje” 

zobowiązani są do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

 


