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w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego        

im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu. 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: 

Dz.U. 2016.1638 z późn. zm.), Uchwały nr 26/2017 Rady Społecznej WSN z dnia 22.09.2017 roku   

w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego 

im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu oraz § 7 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. W Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila 

Cyrana w Lublińcu wnosi się zmiany w ten sposób, że: 

� Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego WSN - „Cennik procedur medycznych 

Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu” -  otrzymuje nowe brzmienie, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1, 

� Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego WSN - „Wysokość opłat za udostępnioną 

dokumentację medyczną” -  otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

2. Zmiany wprowadzone obecnie do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, zgodnie z Aneksem nr 5 związane są 

ze zmianami cen udzielanych świadczeń zdrowotnych między innymi za: 

�   niektóre badania laboratoryjne (nowe umowy podwykonawstwa), 

�   obserwacje sądowo-psychiatryczne (zmiana ceny za osobodzień - wyższa waga punktowa 

produktów rozliczeniowych), 

�   świadczenia udzielane na rzecz innych podmiotów - nowe ceny jednostek rozliczeniowych     

w Poradni neurologicznej i Oddziale nieurologicznym z pododdziałem udarowym,  

� udostępnioną dokumentację medyczną (wyliczoną w oparciu o przeciętne wynagrodzenie     

w II kwartale 2017 roku), zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 

WSN: „Cennik procedur medycznych Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego        

im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu” oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 

WSN: „Wysokość opłat za udostępnioną dokumentację medyczną”.  

3. Pozostałe zapisy w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala  

Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu pozostają bez zmian.  
                                                                § 2 

Zobowiązuje się wszystkich kierowników/ordynatorów/pracowników komórek organizacyjnych do 

wprowadzenia, w zakresie swoich kompetencji, działań zapewniających właściwe wykonanie 

Aneksu. 

§ 3 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 01.10.2017 roku. 
 

Otrzymują: 

- wg rozdzielnika         DYREKTOR WSN 

              

Sporządziła: st. inspektor Barbara Breguła                                                                                                                             /-/ dr Henryk Kromołowski 
Dział Kontraktów, Rozliczeń i Organizacji  

 

Lubliniec, dnia 22 września  2017 roku 


