Załącznik
do uchwały Zgromadzenia Wspólników
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Drezdenku
z dnia 20 czerwca 2012 r.

STATUT
Szpitala Powiatowego w Drezdenku

Tekst jednolity

Postanowienia ogólne
§1
Szpital Powiatowy w Drezdenku zwany dalej „Szpitalem Powiatowym” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.);
3. Uchwał Zgromadzenia Wspólników;
4. Niniejszego Statutu.
§2
1.Szpital Powiatowy stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych
utworzony i utrzymywany w celu:
- udzielania świadczeń zdrowotnych,
- promocji zdrowia.
2.Siedzibą Szpitala Powiatowego jest miasto Drezdenko.
Cel i zadania
§3

Podstawowym celem Szpitala Powiatowego jest udzielanie mieszkańcom Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego, a także innych regionów Rzeczpospolitej Polskiej, najwyższej jakości
specjalistycznej opieki medycznej, połączonej z edukacją zdrowotną oraz rozwojem działań z
zakresu promocji zdrowia.

§4
1. Do zadań Szpitala Powiatowego należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych
wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania, a w
szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego,
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych profilaktyczno – leczniczo – pielęgnacyjnych,
3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego,

4) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej,
5) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej,
6) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych,
7) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej; transportu sanitarnego w ramach POZ,
8) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
9) promocja zdrowia,
10) kształcenie osób wykonujących zawody medyczne.
2. Do zadań Szpitala Powiatowego należy również wykonywanie zadań obronnych w czasie
pokoju w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie
stanu zagrożenia państwa i wojny.
§5
Zakres i rodzaj udzielonych świadczeń medycznych może być poszerzony w zależności od
potrzeb wynikających z przyjmowanych zleceń i zawieranych umów oraz w miarę posiadanych
przez Szpital Powiatowy możliwości ich wykonania.

Obszar działania
§6
1. Szpital Powiatowy może świadczyć usługi medyczne wszystkim osobom ubezpieczonym lub
nieubezpieczonym niezależnie od ich miejsca zamieszkania, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Udzielanie świadczeń medycznych osobom nieubezpieczonym i cudzoziemcom może odbywać
się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Organizacja
§7
1. Na czele Szpitala Powiatowego stoi dyrektor, którym jest Prezes Zarządu Spółki Powiatowe
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Szpitala Powiatowego oraz reprezentuje go na
zewnątrz.
3. Prezesa Zarządu będącego Dyrektorem powołuje i odwołuje oraz ustala zasady i wysokość
wynagrodzenia Rada Nadzorcza Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w
Drezdenku, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Wspólników.
4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora, z zastrzeżeniem ust. 3, wykonuje
Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli dyrektor nie jest lekarzem, powołuje zastępcę ds. medycznych. Zastępcą dyrektora
ds. medycznych w takim przypadku może być wyłącznie osoba posiadająca kwalifikacje do
wykonywania zawodu lekarza medycyny.
6. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala Powiatowego.
7. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników, którym określa zakres obowiązków.

4. W czasie nieobecności dyrektora Szpitalem Powiatowym kieruje jego zastępca lub inny
wyznaczony przez dyrektora pracownik Szpitala Powiatowego na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa.
§8
1. Dyrektor kieruje Szpitalem Powiatowym przy pomocy:
1) zastępcy dyrektora ds. medycznych,
2) głównego księgowego,
3) naczelnej pielęgniarki,
4) kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, przy czym:
- oddziałami szpitalnymi kierują ordynatorzy lub lekarze kierujący oddziałem,
- zespołami pielęgniarek w oddziałach kierują pielęgniarki oddziałowe,
- innymi komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy tych komórek.
2. Zakresy kompetencji osób wymienionych w ust. 1 określają zakresy czynności stosownie do
zajmowanych stanowisk.
§9
Zastępca dyrektora ds. medycznych koordynuje działalność podległych komórek organizacyjnych
w zakresie należącym do jego obowiązków, nadzoruje wykonywane przez nich prace, ponosi
odpowiedzialność za całokształt ich działalności.
§ 10
Naczelna Pielęgniarka Szpitala Powiatowego organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską oraz
pracę średniego i niższego personelu medycznego.
§ 11
Ordynator lub lekarz kierujący kieruje powierzonym mu oddziałem szpitalnym w oparciu o
ustalony zakres czynności i zarządzenia dyrektora.
§ 12
1. Strukturę organizacyjną Szpitala Powiatowego tworzą piony:
1) medyczny,
2) administracyjny.
2. W skład pionu medycznego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii,
2) Oddział Pediatryczny,
3) Oddział Ginekologiczno – Położniczy Rooming–In,
4) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
5) Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
6) Oddział Rehabilitacyjny,
7) Oddział Neonatologiczny,
8) Odział Urologiczny Jednego Dnia,
9) Zakład Opiekuńczo – Leczniczy,
10) Izba Przyjęć,
11) Zakład Fizjoterapii Medycznej,

12) Apteka Szpitalna,
13) Centralna Sterylizatornia,
14) Blok Operacyjny,
15) Ambulatorium w Strzelcach Kraj.
16) Ambulatorium Ogólne
17) Poradnie specjalistyczne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Gruźlicy i Chorób Płuc,
Urazowo – Ortopedyczna,
Zdrowia Psychicznego,
Ginekologiczno – Położnicza,
Chirurgii Ogólnej,
Nefrologiczna,
Diabetologiczna,
Urologiczna,
Pulmonologiczna dla dzieci,
Reumatologiczna,
Neurologiczna

18) Pracownie Diagnostyczne:
a) Diagnostyki Laboratoryjnej,
• pracownia mikrobiologii z parazytologią,
• pracownia analityki medycznej,
• serologia krwi.
b) Bank Krwi,
c) Pracownia Diagnostyki Obrazowej – RTG,
d) Pracownia Diagnostyki Obrazowej – USG.
19) Pracownia Endoskopii,
20) Pomoc Doraźna:
a) Zespół Specjalistyczny w Drezdenku,
b) Zespół Podstawowy w Drezdenku,
c) Zespół Podstawowy w Strzelcach Kraj.,
d) Zespół Podstawowy w Dobiegniewie,
e) Zespół Transportowy Sanitarny,
f) Dyspozytornia,
21) Pielęgniarka Epidemiologiczna
22) Prosektorium
23) Gabinet zabiegowy nr 1
24) Gabinet zabiegowy nr 2
25) Oddział Otolaryngologii Jednego Dnia
3. W skład pionu administracyjnego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) dział finansowo – kadrowy,
2) dział monitorowania kosztów i statystyki,
3) dział logistyki,
4) samodzielne stanowiska pracy.
§ 13
Regulamin Organizacyjny, określający organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz Schemat organizacyjny Szpitala Powiatowego ustala Dyrektor Szpitala Powiatowego
zarządzeniem.

Gospodarka finansowa
§ 14
Szpital Powiatowy jest samofinansującym się zakładem.
§ 15
1. Szpital Powiatowy udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub
odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie
cywilnoprawnej.
2. Ceny za świadczenia udzielane za częściową lub pełną odpłatnością są cenami umownymi
wynikającymi z cennika obowiązującego w Szpitalu Powiatowym.
3. Przychody uzyskane przez Szpital Powiatowy przeznaczone są wyłącznie na działalność
statutową.
§ 16
Osobie, która zgłasza się do Szpitala Powiatowego i potrzebuje natychmiastowego udzielenia
świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia, żadne okoliczności nie mogą stanowić
podstawy do odmowy udzielenia świadczeń, do momentu ustania tego zagrożenia.

§ 17
Za stan gospodarki finansowej Szpitala Powiatowego, prowadzenie rachunkowości i ewidencji
ilościowo - wartościowej oraz właściwe dokonywanie wszelkich operacji finansowych
odpowiada Główny Księgowy Szpitala Powiatowego. Ponadto Główny Księgowy odpowiada za
terminowe i zgodnie z przepisami wypłacanie wynagrodzenia oraz innych należności pieniężnych
pracownikom, a także za przygotowanie projektu planu finansowego.
Postanowienia końcowe
§ 18
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy o
działalności leczniczej oraz innych aktów prawnych.
2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wpisania zmian do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego.

Niniejszy Statut nadaje
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Drezdenku

