Załącznik Nr 1
do Aneksu nr 3 z dnia 21.04.2017 r.
do Zarządzenia wewnętrznego nr 36/2015 z dnia 16.10.2015 r.
(zmiany wprowadzone Aneksem nr 3 z dnia 21.04.2017 r.)

A N E K S NR 3
z dnia 21 kwietnia 2017 roku

do Regulaminu Organizacyjnego
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana
w Lublińcu
W Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu wnosi się zmiany w ten sposób, że:
➢ występująca w Regulaminie Organizacyjnym nazwa Szpitala: „Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana” otrzymuje nowe brzmienie: „Wojewódzki Szpital
Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana”;
➢ na stronie tytułowej Regulaminu Organizacyjnego wyrazy „Lubliniec, 2015 rok” zastępuje się
wyrazami: „Lubliniec, 2017 rok”;
➢ występujący w Regulaminie, we wszystkich liczbach i przypadkach, wyraz „przedsiębiorstwo”
zamienia się na odmieniany zapis „zakład leczniczy”;
➢ spis treści Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie:
Rozdział
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Spis treści:
Nazwa podmiotu
Misja, cele i zadania podmiotu
Struktura organizacyjna zakładu leczniczego
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych - w przypadku udzielania świadczeń
zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów
łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących
zawód medyczny udzielających tych świadczeń
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej
dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych
zakładu leczniczego
Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu
leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia
sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostycznoleczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji
pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób
określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta
Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

Strona 1 z 9

str.
4
4
5
8
8

8

13

35

36

36

XI.

XII.
XIII.
XIV.

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny
od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126
i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749 i 1250) oraz od podmiotów, na zlecenie których
przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami
ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością
Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego
Postanowienia końcowe

37

37
38
38

➢ we wstępie do Regulaminu Organizacyjnego:
➢ punkty od 1-8 otrzymują nowe brzmienie:
„1. Statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana z siedzibą
w Lublińcu (Uchwała Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.
2015 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu
im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu;
Uchwała Nr V/34/31/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13.02.2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr V/12/23/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.09.2015 roku
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu
im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu).
2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(jednolity tekst: Dz.U.2016.1638 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
(tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 19 sierpnia z 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
(jednolity tekst: Dz.U. 2016.546 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej
(jednolity tekst: Dz.U.2016.1251 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(jednolity tekst: Dz.U.2017.125).
7. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(jednolity tekst: Dz.U.2016.186 z późn. zm.).
8. Innych przepisów, regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej.”
➢ w Rozdziale I. Nazwa podmiotu:
➢ w § 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu,
zwany dalej WSN lub Szpitalem jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity:
Dz.U.2016.1638 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, prowadzonym w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”
➢ w Rozdziale III. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego:
➢ § 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. W skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu wchodzą następujące zakłady lecznicze, w których
wykonywana jest działalność lecznicza:
1) Szpital;
2) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny;
3) Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna.
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2. Wykaz zakładów leczniczych wraz z komórkami organizacyjnymi, w których prowadzona
jest działalność lecznicza:
I. Zakład leczniczy - SZPITAL
1) Oddział Psychiatryczny Ogólny 01
2) Oddział Leczenia Zaburzeń Afektywnych
3) Oddział Psychiatryczny Ogólny 04
4) Oddział Psychiatryczny Ogólny 05
5) Oddział Psychiatryczny Ogólny 06
z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Schizofrenicznych
6) Oddział Psychiatryczny Ogólny 07
z Pododdziałem Detoksykacyjnym
7) Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
8) Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny
9) Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu z Pododdziałem dla Kobiet
10) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
w tym 3 łóżka intensywnej opieki medycznej
11) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Oddziale Neurologicznym
z Pododdziałem Udarowym
12) Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
13) Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia
14) Izba Przyjęć
15) Apteka

-

65 łóżek
60 łóżek
65 łóżek
65 łóżek

-

60 łóżek

-

64 łóżka
24 łóżka
30 łóżek
60 łóżek

-

30 łóżek
-

-

60 łóżek
52 łóżka
-

II. Zakład leczniczy - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
1) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny
III.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

-

150 łóżek

Zakład leczniczy - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Neurologiczna
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Pracownia Rentgenodiagnostyki (RTG)
Pracownia Elektrokardiografii (EKG)
Pracownia Elektroencefalografii (EEG)
Pracownia Badań Metodą Dopplera
Pracownia USG, Neurosonologii i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
Pracownia Wstrząsów Elektrycznych (EW)

➢ po § 6 dodaje się § 7 w brzmieniu:
„1. Organizację wewnętrzną WSN, w tym strukturę zakładów leczniczych, komórek
organizacyjnych działalności medycznej i niemedycznej oraz samodzielnych stanowisk pracy
określa niniejszy Regulamin Organizacyjny WSN.
2. Schemat struktury organizacyjnej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu
Organizacyjnego WSN.
3. Komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska o charakterze medycznym tworzą:
1) Stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, symbol Z;
2) Stanowisko Naczelnej Pielęgniarki/Naczelnego Pielęgniarza, symbol DP;
3) Stanowisko Pielęgniarki Epidemiologicznej, symbol DPE;
4) Izba Przyjęć, symbol ZI;
5) Oddział Psychiatryczny Ogólny 01, symbol ZO-01;
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Oddział Leczenia Zaburzeń Afektywnych, symbol ZO-AF;
Oddział Psychiatryczny Ogólny 04, symbol ZO-04;
Oddział Psychiatryczny Ogólny 05, symbol ZO-05;
Oddział Psychiatryczny Ogólny 06 z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Schizofrenicznych,
symbol ZO-06;
10) Oddział Psychiatryczny Ogólny 07 z Pododdziałem Detoksykacyjnym, symbol ZO-07;
11) Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, symbol ZO-PDM;
12) Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny, symbol ZO-REH;
13) Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu z Pododdziałem dla Kobiet, symbol ZO-OTUA;
14) Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, symbol ZO-NL;
15) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy przy Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem
Udarowym, symbol ZO-GDZ;
16) Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu, symbol ZO-PSW;
17) Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia, symbol ZO-PSP;
18) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny, symbol ZO-ZOLP;
19) Poradnia Zdrowia Psychicznego, symbol ZP-PZP;
20) Poradnia Neurologiczna, symbol ZP-PNL;
21) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, symbol ZP-GDZ;
22) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, symbol ZD-LAB;
23) Pracownia Rentgenodiagnostyki (RTG), symbol ZD-RTG;
24) Pracownia Elektrokardiografii (EKG), symbol ZD-EKG;
25) Pracownia Elektroencefalografii (EEG), symbol ZD-EEG;
26) Pracownia Badań Metodą Dopplera, symbol ZD-DOP;
27) Pracownia USG, Neurosonologii i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, symbol ZDUSG;
28) Pracownia Wstrząsów Elektrycznych, symbol ZEW;
29) Apteka, symbol ZA.
4. Komórki organizacyjne działalności niemedycznej i pomocniczej oraz samodzielne stanowiska
pracy tworzą:
Dział Ekonomiczny, symbol DE:
1) Główny Księgowy, symbol DK;
2) Stanowisko ds. Kosztów i Analiz Finansowych, symbol DER;
3) Stanowisko ds. Obsługi Gospodarki Materiałowej, symbol DER;
4) Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych, symbol DER;
5) Stanowisko ds. Obsługi Depozytów, symbol DED;
6) Stanowisko ds. Obsługi Księgowo-Inwentarzowej, symbol DED;
7) Kasjer, symbol DEK.
Dział Kontraktów, Rozliczeń i Organizacji, symbol DKR:
1) Kierownik Działu, symbol DKR;
2) Stanowisko ds. Statystyki i Dokumentacji Chorych, symbol DKRS;
3) Stanowisko ds. Weryfikacji i Rozliczania Kontraktów, symbol DKRS;
4) Stanowisko ds. Realizacji Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, symbol DKRS;
5) Stanowisko ds. Realizacji Postanowień Sądu, symbol DKRS;
6) Stanowisko ds. Kontraktowania, symbol DKRK;
7) Stanowisko ds. Organizacji, symbol DKRO;
8) Archiwum, symbol DKRA.
Dział Kadrowo-Płacowy, symbol DKP:
1) Kierownik Działu, symbol DKP;
2) Stanowisko ds. Osobowych i Szkolenia, symbol DKPO;
3) Stanowisko ds. Socjalno-Emerytalnych i Ubezpieczeń Społecznych, symbol DKPO;
4) Stanowisko ds. Czasu Pracy, symbol DKPO;
5) Stanowisko ds. Wynagradzania, symbol DKPW.
6)
7)
8)
9)
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Dział Logistyczno-Eksploatacyjny, symbol DLE:
1) Kierownik Działu, symbol DLE;
2) Stanowisko ds. Usług Porządkowych i Transportu, symbol DLE-PT;
3) Stanowisko ds. Zaopatrzenia i Koordynacji w Zakresie Żywienia Pacjentów, symbol DLE-ŻP;
4) Stanowisko ds. Korespondencji i Zamówień Materiałów Wewnętrznych, symbol DLE-KZ;
5) Konserwator, symbol DLE-K,
6) Pracownia Autopsyjna - Prosektorium, symbol DLE-PROS.
Stanowiska samodzielne:
1) Główny Księgowy, symbol DK;
2) Asystent Dyrektora/Sekretariat, symbol DS;
3) Stanowisko ds. Obsługi Prawnej, symbol DOP;
4) Stanowisko ds. Kontroli i Zarządzania Jakością, symbol DPD;
5) Stanowisko ds. Komputeryzacji i Informatyki/Administrator Bezpieczeństwa Informacji
(ABI), symbol DI-ABI;
6) Stanowisko ds. BHP, symbol DBHP;
7) Stanowisko ds. Obronnych i Rezerw, symbol DO;
8) Stanowisko ds. P. POŻ, symbol DPP;
9) Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, symbol DZP;
10) Kapelan Szpitalny, symbol DKS.”
➢ Pozostałe paragrafy odpowiednio zmieniają kolejność.
➢ w Rozdziale V. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:
➢ tytuł Rozdziału V otrzymuje nowe brzmienie:
„Rozdział V Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych - w przypadku udzielania
świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów
łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących
zawód medyczny udzielających tych świadczeń”
➢ § 9 przyjmuje nowe brzmienie:
„Świadczenia zdrowotne udzielane są w komórkach organizacyjnych, wchodzących w skład
zakładów leczniczych Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana
z siedzibą w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48, 42-700 Lubliniec.”
➢ w Rozdziale VI. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem
właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach
organizacyjnych zakładu leczniczego:
➢ w § 10 pkt 1 i pkt 2 otrzymują nowe brzmienie:
„1. Świadczeń zdrowotnych udziela się wszystkim pacjentom zgłaszającym się do WSN na
zasadach określonych między innymi w: Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (tekst jednolity: Dz.U.2016.1638 z późn. zm.), Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity:
Dz.U.2016.1793 z późn. zm.), Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (tekst jednolity: Dz.U.2016.546 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących,
w tym zakresie przepisów prawa.
2. WSN udziela pacjentom świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu
leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, a także promocji
zdrowia.”
➢ w § 10 po punkcie 8 dodaje się punkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9. WSN jest obowiązany zgłosić na podany przez jednostkę Policji numer telefonu, numer
faksu lub adres poczty elektronicznej fakt:
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1) przyjęcia pacjenta małoletniego, z którego przedstawicielem ustawowym albo opiekunem
faktycznym nie można się skontaktować – nie później niż w okresie 4 godzin od przyjęcia;
2) przyjęcia albo zgonu pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na
podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość – nie później niż w okresie 8 godzin
odpowiednio od przyjęcia albo zgonu.
10. Ponadto WSN udziela, na żądanie Policji, informacji o fakcie przyjęcia osoby zaginionej
w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 kwietnia 1990 r. o Policji.”
➢ w § 11 pkt 3 i pkt 5 otrzymują nowe brzmienie:
„3. Świadczenia zdrowotne w WSN są udzielane bez skierowania w razie stanów zagrożenia
życia lub zdrowia oraz w razie wydania na podstawie odrębnych przepisów decyzji
o przymusowej hospitalizacji.
5. Uwzględniając dobro pacjenta oraz możliwości WSN, lekarz dyżurny podejmuje decyzję
o natychmiastowym przyjęciu, o odmowie przyjęcia lub wyznacza termin przyjęcia,
dokonując jednocześnie odpowiednich wpisów w dokumentacji zbiorczej WSN: tj. w Księdze
głównej przyjęć i wypisów, w Księdze odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych
w Izbie Przyjęć lub w Liście oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
finansowanego ze środków publicznych.”
➢ w § 11 po pkt 13 dodaje się punkty 14 i 15 w brzmieniu:
„14. Listy oczekujących podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu, ocenie Zespołu
oceny przyjęć.
15. Do zadań Zespołu oceny przyjęć należy przeprowadzanie oceny „List oczekujących na
udzielenie świadczenia pod względem:
- prawidłowości prowadzenia dokumentacji,
- czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia,
- zasadności i przyczyn zmian terminu udzielania świadczeń.”
➢ Pozostałe punkty odpowiednio zmieniają kolejność.
➢ w Rozdziale VII. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek
organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub
komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod
względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjnogospodarczym:
➢ w § 24 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:
„7. W oddziale obowiązuje zakaz używania wyrobów tytoniowych, alkoholowych,
narkotyków i środków odurzających, w tym leków bez dyspozycji lekarskich.”
➢ po punkcie 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8. W oddziale obowiązuje zakaz nagrywania, filmowania, fotografowania pacjentów,
personelu oraz obiektów, oddziału i szpitala.”
➢ Pozostałe punkty odpowiednio zmieniają kolejność.
➢ pkt 23 otrzymuje nowe brzmienie:
„23. Personel towarzyszący pacjentowi na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze dostarcza
niezbędną dokumentację.”
➢ w § 33 pkt 3 ppkt 10), 11), 12) i 26) lit. b) otrzymują nowe brzmienie:
„10) wysyłanie zgłoszeń nowotworów do Centrum Onkologii w Gliwicach i prowadzenie
odpowiedniej ewidencji;”
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„11) sprawdzanie kompletności historii chorób zwróconych po wykorzystaniu przez
Prokuratury, Sądy, ZUS-y i inne instytucje;”
„12) obsługa systemów informatycznych związanych z realizacją kontraktów i pobytem
pacjentów;”.
„26) lit. b) Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;”.
➢ w Rozdziale VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi
działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia,
pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych:
➢ w § 46 po punkcie 9 dodaje się punkt 10 w brzmieniu:
„10. Zabezpieczenie transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 201 § 2 Kodeksu karnego
wykonawczego, przysługuje bezpłatnie w związku z realizacją świadczenia gwarantowanego
we wskazanym zakładzie psychiatrycznym.”
➢ w Rozdziale IX. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej
w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
➢ § 47 otrzymuje nowe brzmienie:
„1.WSN prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń
zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając ochronę danych
osobowych.
2. Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji
medycznej następują, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa
i procedury WSN.
3. WSN, za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów,
odpisów, kopii lub wydruków, a także za udostepnienie dokumentacji na informatycznym
nośniku danych może pobierać opłatę.
4. Przepis pkt 3 nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w ustawie
o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
5. Opłaty, o której mowa w pkt 3 nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji
medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją ds. orzekania
o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67 e ust. 1 ustawy.
6. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych.
7. Maksymalna wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia
następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego
wynagrodzenia, o którym mowa wyżej;
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może
przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej.
8. Wysokość opłat za udostępnioną dokumentację medyczną, poprzez sporządzenie jej
wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków oraz na informatycznym nośniku danych określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.”
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➢ w Rozdziale X. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku
pobierania opłat:
➢ w § 48 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Odpłatnych świadczeń zdrowotnych w WSN udziela się w zakresie:
1) Medycznego Laboratorium Diagnostycznego;
2) Pracowni Rentgenodiagnostyki (RTG);
3) Pracowni USG, Neurosonologii i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej (USG);
4) Pozostałych usług, w tym:
▪ konsultacji specjalistycznych;
▪ badań psychologicznych;
▪ badań EKG;
▪ badań EEG;
▪ świadczeń udzielanych na rzecz innych podmiotów w oddziałach i poradniach WSN;
▪ obserwacji sądowo-psychiatrycznych
▪ sekcji zwłok.”
➢ w Rozdziale XI:
➢ tytuł Rozdziału XI otrzymuje nowe brzmienie:
„Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny
od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia
31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015
r. poz. 2126 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749 i 1250) oraz od podmiotów, na zlecenie których
przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym”
➢ w § 49 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 otrzymują nowe brzmienie:
„1. Zwłoki osoby zmarłej przechowuje się w chłodni nie dłużej niż 72 godziny, licząc od godziny
w której nastąpiła śmierć pacjenta.
2. Zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 72 godziny, jeżeli:
1) nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do
pochowania zwłok pacjenta;
2) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie
zezwolił na pochowanie zwłok;
3) przemawiają za tym inne niż wymienione w art. 28 pkt 1 i 2 ustawy o działalności
leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.),
ważne przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do
pochowania zwłok pacjenta;
4) w przypadku przechowywania, z przyczyn jak wyżej, zwłok ponad 72 godziny
naliczana jest odpłatność w wysokości 60,00 zł + VAT za każdą następną dobę (w tym
także rozpoczętą).
4. Czynności związane z realizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011 r.
w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405 z 8.04.2011
r.) i ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (j.t.: Dz. U. z 2016, poz.
1638 z późn. zm.), w części dot. ubrania i transportu zwłok do chłodni, zleca się podmiotowi
zewnętrznemu.”
➢ Załączniki nr 1 i 3 do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu otrzymują nowe brzmienie:
▪ „Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego WSN - „Cennik procedur medycznych
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu”
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▪ Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego WSN - „Schemat struktury organizacyjnej
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu”
Pozostałe zapisy w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu pozostają bez zmian.
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