
                      Samodzielny Publiczny
                  Zakład Opieki Zdrowotnej
      WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
                    im. Jędrzeja Śniadeckiego
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26

DA.SO-021/Z-122/15

ZARZĄDZENIE NR 122/2015

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

z dnia 17 grudnia 2015r.

w  sprawie  zmian  do  Regulaminu  Organizacyjnego  SP  ZOZ  Wojewódzkiego  Szpitala

Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618.j.t)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Niniejszym wprowadzam zmiany do  Regulaminu  Organizacyjnego  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  im.  Jędrzeja  Śniadeckiego

w Białymstoku, pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Rady Społecznej Nr 31/2015 z dnia 17 grudnia

2015r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 122/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

1.
§ 36 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli  lekarz  dyżurny  SOR/pediatrycznej  Izby  Przyjęć  przy  badaniu  chorego  poweźmie  uzasadnione
podejrzenie, że jego stan zdrowia może być spowodowany efektem działania osób trzecich lub jest związany
z innym czynem karalnym (np. samouszkodzenie, aborcja itp.), jest zobowiązany do zawiadomienia o tym
przypadku Ordynatora i Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa – w godzinach normalnej ordynacji; w innych
godzinach – Lekarza Głównego Dyżuru oraz właściwy terytorialnie Komisariat Policji”.

2.
§ 36 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli nie można uzyskać oświadczenia określonego w p.p. 17 i 18, a zabieg operacyjny jest konieczny i
umotywowany  wskazaniami  życiowymi,  o  wykonaniu  zabiegu  decyduje  
na  wniosek  właściwego  Ordynatora  –  w  godzinach  normalnej  ordynacji  –  Zastępca  Dyrektora  ds.
Lecznictwa,  po godzinach normalnej ordynacji – Lekarz Główny Dyżuru – w porozumieniu z dyżurnym
ordynatorem”.

3.
§ 50 pkt 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Gabinet Medycyny Pracy podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”.

4.
§ 50 pkt. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Gabinet Lekarza Rodzinnego podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”

5.
§ 54 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Apteką kieruje Kierownik Apteki – podległy bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”.

6.
§ 57 pkt 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„1. Działalnością Zakładu  kieruje Dyrektor, który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy nie więcej niż
trzech zastępców i Głównego Księgowego”.

§ 57 pkt 2 ppkt 3  otrzymuje brzmienie:
„3) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa”

§ 57 pkt 5 część pierwsza otrzymuje brzmienie:
„5.  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają następujące komórki...”

7.
§ 61 ust I zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa należy...”

§ 61 ust II otrzymuje brzmienie:
„II. Szczegółowe zakresy zadań  Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa ustala Dyrektor Zakładu w sposób
zapewniający sprawną i kompleksową realizację zadań przypisanych do wykonania”.

8.
§ 68 ust. I pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa w dziedzinie zagadnień medycznych”.

9.
W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (struktura organizacyjna) dodaje się zapis:
„Pracownia Rezonansu Magnetycznego”.



W  załączniku  nr  2  zamienia  się  określenie  „Lekarz  Naczelny  Szpitala”  na  „Zastępca  Dyrektora  ds.
Lecznictwa”.


