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ZARZĄDZENIE NR 5/2020
DYREKToRA INsTYTUTU GRUZLICY r cHoRÓs

płuc

z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
wprowadzonego zzrządzeniem nr 3212018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia

Regulaminu organizacyjnego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i Zakładowych organizacji Związkowych lnstytutu GruŹlicy
iChorób Płuc na podstawie $ 13 ust. l Statutu Inst}tutu GruŹIicy iChorób Płuc' zarządzam co
następuje:

sl

W strukturze organizacyjnej oddziału Terenowego tnst}łutu Gruźlicy iChorób Płuc w Rabce-Zdrój'
zwanego dalej ,,lnstytutem", z dniem 24 lutego 2020
l

.

Wprowadza się nowy zapis: IoR - INSPE'KTOR

2. Starrolvisko ''Kapelana''

zosta-je przeniesione

r.:

oCHRONY RADIOLOGICZNEJ.

z pionu

Dyrektora oddziału, do pionu Zastępcy

Dyrektora d/s Lecznictwa.

s2
W Regulaminie organizacy.jnym Instytutu GruŹlicy i Chorób Płuc w załączniku nr 2

stanorviąc1ln

Regulamin organizacyjny oddziału Terenowego w Rabce_Zdrój wprowadzam następując zmiany:

W Regulaminie organizacyjnym Instytutu cruźlicy i Chorób Płuc oddział Terenowy im. .Iana
i lreny Rudników w Rabce-Zdroju, stanowiącym Załączntk Nr 2 do Regulaminy organizacyjnego
lnsłtutu GruźJicy i Chorób Płuc rv Warszawie' wprowadzam następujące

zln iany:

w ust.3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w następującym brzmieniu:
,,3a) odpowiada za realizację zadań obronnych oddziaŁr Terenorvego"'

1. W Rozdziale

II

w

$ 4

2. W Rozdziale IV w

l pkt

Ą l3 rv ust.

3 skreślasię zapis ,,Kapelanem"' zmieniając na:

..3) Inspektorem Ochrony Radiologicznej,"

3' W Rozdziale IV w $ l4 ust.3

otrzymuje następujące brzmienie:

Do zadań Inspektora ochrony Radiologiczne-! naleĄ:
''3.
Sprawowanie wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrorry radiologicznej przez
oddział Terenowy. Zakres obowiązków i uprawnień lnspektora ochrony Radiologiczne.j określa
aft. 72 ustawy z dnia Ż9 Iistopada 2000 r. Prawo atomowę."

4. W Rozdziale VI w $ l9
,,1

rv ust.

l dodaje

Się pkt l7) w następu.iącym brzmieniu:

7) Kapelan."

5' W Rozdziale Vl w

$ 20 dodaje się

ust' l7 w następującym brzmieniu:

..l 7' Do zadań Kapelana naleĄ:

l) wykonywanie

posług religijnych wg obrządku rzymskokatolickiego,
2) utlzielanie Sakramentórv Św.. odprawianie Mszy Św. w niedzie|e i święta,

3) przybywanie na każde żądanie pacjenta, lub opiekuna prawnego pacjenta' w przypadkach
nagĘch' ciężkich, szczególnie zaśw przypadku zagrożenia żrycia,
4) świadczenieposług religijnych, które nie mogą naruszać zasad tolerancji religijnej względem
pacjentów innych rłryznań Iub bezwyznaniowców inie mogą byó sprzeczne z wolą
przedstawiciel i ustaworłrych małoletn ich pacjentów.''

6.

1.

W Rozdziale X rv $ 4l ust.4 otrzymuje następujące brzemiennie:
W dniu wypisu ze szpitala pacjent zobowiązany jest do optlszczenia łóżka nie później' niż
''4.
l godzinę od otrzymania wypisu. W dniu wypisu pacjentowi przysługu-je śniadanie i obiad,
a w przypadku wypistl lv godzinaclr wieczornycl-t również kolac.ja."
Rozdzial XV otrz1 lnLlje brzmiellię:

''Rozdział XV

Oplaty za udzieIenie śv'iadc'zenia zdnnrohego

$70

pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych
świadczeń zdrou,otnych w ramach Iecznictwa sZpitalnego (hospitaIiZacja)' oddział Terenowv pohiera
opłatę zgodnie z obowiązującymi w danym roku katalogami grup JGP, katalogami świadczeń do
sumowania oraz katalogami świadczeń odrębnych na zasadach określonych w ttlłowie pomiędzy
Oddzialem Terenowym, a Narodowym Funduszem Zdrowia

Za rłykonanie świadczęń zdrowotnych na tzecz

$ 7t

l. od

pacjenta, który nie posiada prawa do bezpłatnych śrł'iadczeńzdrowotnych' sekretalka
medyczna lzby Przyjęć odbiera o,świudczełlc'którego wzór okreŚlono rv odrębnym zarządzeniu
oraz pobiera zaliczkę w rvysokości 150.00 złotvch przed udzieleniem ślviadczenia zdrowotnego.
2. Pacjent nie posiadający prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych rvinien przed przyjęciem do
Szpitala oddziału Terenowego wpłacić zaliczkę w wysokości 3 500'00 zlotych na poczet kosńów
leczenia.

3. Rozliczenie rzeczywistyclr kosztów

4'

leczeIria (z urvzględnieniem wpłaconej zaliczki) następuje po

zakończeniu udzielania świadczenia zdrowotnego.
opłatę za świadczenia zdrowotne udzielone w szpitalu oddziału Terenowego wnosi się w kasie

oddziału Terenowego, na podstalvie faktury
Finansorvej.

5. Dziat Współpracy

VAT

lvy-stawione.j

przez Dział Księgowości

z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstarvie informacji przekazanych przez

lekarza prowadzącego, przygotowuje zestalvienie określające waItośćudzielonych świadczeń
zdrowotnych i przekazuje do Działu Księgorł'ościFinansowej, rv celu wystawienia faktury VAT
pacjentom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń'

prowadzących do przekazywania do Działu Współpracy z Narodowym
Funduszenr Zrlrowia infonnacji o udzielonych świadczerriach zdrowotnych' zgodnie z klasyfikacją
Jednorodnych Grup Pacjentów' pac.jentom nieuprawnionym do bezpłatnyc|r świadczeń

6' Zoborł'iązuje się lekarzy

zdrowotnych wraz z datą wypisu pacjenta.

S

/.:

L Świadczenia ambulatoryjne' \ł tym w zakresie diagnosĘki laboratoryjnej pacjentom uprawnionym
do bezpłatnyclr świadczeń, udzielane są wyłącznie na podstawie Skierowania z Podmiotu
posiadającego umowę
2.

Z

oddZiałem Terenowym.

Świadczenia ambulatoryjne,

w tym w

zakresie diagnostyki laboratoryjne.j

pacjentonl

ieuprarł,nionym do bezpłatnych świadczeń. mogą być udzielane bez skierorvania od lekarza, po
zapłaceniu ceny świadczenia w kasie oddziału Terenowego według,.Cannika wysokr'lści ł'lpłat za
utlzielone świadczenia zdrowotne i uslugi ntedyczne oraz steryIizacyjne dla o,sób i podniotóvl nie
uprawnionych do bezpłan4,ch świadczeil i uslug u1'konyłane w po'szczególnych jedno'nkach
n

i komó rkac h organ izacyj nyc h odd zia l u Ter
't-

en

ow e go.

Świadczenia ambulatoryjne w zakresie radiologii i testów skórnych alergicznych pacjentorn
nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń' udziela się wyłącznie na podstawie skierowania od
lekarza oraz po zapłaceniu ceny świadczenia w kasie oddziału Terenowego.

$71
pacjentów nieuprawnionych do bezpłatnych
świadczeń zdrowotnych oddział Terenowy pobiera opłatę w wysokości określonejw dokumencie
,,Cennik wysokościopłat za udzielone świadczenia zdrowotne i usługi medyczne oraz sterylizacyjne
dla osób i podmiotów nie uprawnionych do bezpłatnych świadczeń i usług wykonynłane
w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych oddziału Terenowego", który stanowi

Za wykonanie świadczeń zdrowotnych na rzecz

Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.''

$3
Schemat organizacyjny InsĄĄutu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego
otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego Zarządzenia.

s4
Zarzydzenie wchodzi w

Ęcie z

óniem podpisania.
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