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I. FIRMA PODMIOTU 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Rehabilitacji w 

Korfantowie, zwane dalej Centrum, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, 

działającym na podstawie  

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r. poz. 217 z 

późn. zm. ) i przepisów wydanych na jej podstawie 

b) Statutu  

2. Do wykonywania zadań przez Centrum ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w 

dalszej części niniejszego Regulaminu. 

3. Podmiot leczniczy używa nazwy skróconej: OCR  

4. Siedzibą Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum 

Rehabilitacji jest miasto Korfantów, ul. Wyzwolenia 11.  

5. Obszarem działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego 

Centrum Rehabilitacji jest teren województwa opolskiego. 

6. Centrum świadczy usługi medyczne dla pacjentów z obszaru swojej działalności,  

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom. 

II. CELE I ZADANIA PODMIOTU 

1. Centrum jest utworzone i utrzymywane w celu: 

1) udzielania świadczeń zdrowotnych: 

a) stacjonarnych i całodobowych szpitalnych i innych niż szpitalne, 

b) ambulatoryjnych, 

2) realizacji zadań z zakresu: 

a) odnowy biologicznej i rekreacji, 

b) medycyny sportowej, 

c) organizowania zajęć dydaktycznych i praktyk studenckich, 

d) organizowania sympozjów naukowych i konferencji tematycznych, 

e) kształcenia podyplomowego osób wykonujących zawody medyczne, 

f) współpracy z instytucjami naukowymi w zakresie wykonywania badań naukowych, 

g) działalności badawczo – rozwojowej. 

3) Do zadań Centrum należą również: 

a) współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prowadzenia szkoleń i 

dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych 

programów  określonych w stosownych porozumieniach lub umowach, 

b) profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych, 

c) realizacja zadań związanych z obronnością kraju. 

 

4) Centrum może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo 

świadczeń zdrowotnych, działalność gospodarczą m.in. w zakresie: 
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a) hotelarstwa,  

b) odnowy biologicznej i rekreacji, 

c) medycyny sportowej, 

d) usług związanych z energetyką cieplną, w tym naprawa i konserwacja  urządzeń cieplnych i 

urządzeń przesyłających energię cieplną i ciepłą wodę, 

e) transportu sanitarnego, 

f) wynajmu pomieszczeń, 

g) dzierżawy sprzętu i aparatury medycznej, 

h) organizowania szkoleń, sympozjów naukowych i konferencji tematycznych. 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

1. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą przedsiębiorstwa: Szpital OCR – lecznictwo 

stacjonarne, Rehabilitacja OCR – lecznictwo ambulatoryjne oraz Przychodnia OCR – 

lecznictwo ambulatoryjne, w których wykonywana jest działalność lecznicza. 

2. W ramach przedsiębiorstwa Szpital OCR (lecznictwo stacjonarne) działają następujące 

jednostki organizacyjne: 

1) Szpital OCR: 

a) Izba przyjęć szpitala z rejestracją chorych, 

b) Oddział I Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, 

c) Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej Oddziału I Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, 

d) Oddział II Rehabilitacji Narządu Ruchu 

e) Oddział III Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej z blokiem operacyjnym, 

f) Dział Fizjoterapii, w skład którego wchodzą: 

- Zakład Fizykoterapii 

- Zakład Hydroterapii z Basenem, 

- Zakład Kinezyterapii 

g) Dział Farmacji 

h) Dział Diagnostyki, w którego skład wchodzą: 

- Pracownia RTG, 

- Pracownia USG. 

3. W ramach przedsiębiorstwa: Rehabilitacja OCR  (lecznictwo ambulatoryjne) działają 

następujące jednostki organizacyjne: 

1) Rehabilitacja OCR: 

a) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 

b) Gabinety usprawniania leczniczego, 

c) Fizjoterapia domowa. 

3. W ramach przedsiębiorstwa: Przychodnia OCR  (lecznictwo ambulatoryjne) działają 

następujące jednostki organizacyjne: 

1) Przychodnia OCR: 
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a) Poradnia rehabilitacyjna 

b) Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej 

c) Gabinet zabiegowy 

d) Rejestracja pacjentów 

4. Ponadto w skład Centrum  wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska: 

1) Dział ruchu chorych i statystyki medycznej, 

2) Centralna sterylizatornia 

3) Dział ekonomiczno - organizacyjny, 

4) Dział kadr i płac,  

5) Dział techniczno - gospodarczy, 

6) Utrzymanie czystości 

7) Sekretariat, 

8) Pielęgniarka Naczelna,  

9) Pielęgniarka epidemiologiczna 

10) Psycholog 

11) Logopeda 

12) Dietetyk  

13) Inspektor ochrony radiologicznej 

14) Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 

15) Informatyk, 

16) Stanowisko ds. bhp, p.poż i inspektora ds. przygotowań obronnych i rezerw, 

17) Kapelan, 

5. Nadzór merytoryczny nad działaniem wszystkich komórek organizacyjnych i samodzielnych 

stanowisk Centrum wykonujących działalność medyczną oraz działem ruchu chorych i 

statystyki medycznej sprawuje Z-ca dyrektora ds. lecznictwa. 

6. Nadzór merytoryczny nad działaniem Działu Ekonomiczno – Organizacyjnego sprawuje Z-ca 

dyrektora ds. ekonomicznych – główny księgowy. 

7. Nadzór merytoryczny nad działaniem całego Centrum, wszystkich jednostek organizacyjnych,  

wszystkich komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk sprawuje Dyrektor. 

8. Szczegółowy schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

IV. RODZAJ DZIAŁALNO ŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH 

1. Do podstawowych zadań Centrum należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych: szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych w zakresie: 

       1) chirurgii urazowo – ortopedycznej, 

       2) rehabilitacji leczniczej. 
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2. Centrum udziela świadczeń zdrowotnych  na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach prawnych oraz umowach z dysponentami środków finansowych.  

V. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Opolskiego Centrum Rehabilitacji Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 11. 

VI. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH,  

Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI TYCH ŚWIADCZEŃ  

W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH CENTRUM 

VI.1 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH STACJONARNYCH I 

CAŁODOBOWYCH SZPITALNYCH I INNYCH NIŻ SZPITALNE 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, 

certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne. 

2. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przyjęcie pacjentów do szpitala 

odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego złożonego w 

Centrum drogą pocztową lub osobiście, wraz z aktualną dokumentacją medyczną (lub kopią)  

potwierdzającą rozpoznanie. 

3. Skierowanie, o którym mowa w pkt. 2 jest rejestrowane w Dziale Ruchu Chorych i Statystyki 

Medycznej. 

4. Skierowanie pacjenta rozpatrywane jest przez Komisję ds. Przyjęć, która po ocenie stanu 

zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie dokumentacji medycznej oraz decyduje o 

zakwalifikowaniu do leczenia w Centrum i ustala termin. Pacjenci zgłaszani bezpośrednio z 

oddziałów szpitalnych przyjmowani są niezwłocznie. 

5. Zasady funkcjonowania komisji oraz tworzenia i realizacji kolejki osób oczekujących określone 

są  Zarządzeniem Dyrektora, 

6. O decyzji Komisji pacjent powiadamiany jest pisemnie lub telefonicznie. 

7. Pacjent przyjmowany jest do szpitala w Izbie Przyjęć z Rejestracją Chorych, gdzie weryfikuje 

się jego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ oraz zakłada 

się historię choroby pacjenta i nadaje numer w Księdze Głównej Przyjęć i Wypisów. 

8. Przy przyjęciu pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej 

osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nie 

upoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych.  

9. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta 

każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu. 

10. Badanie pacjenta w celu potwierdzenia rozpoznania i ustalenia postępowania leczniczego 

następuje  w dniu przyjęcia chorego do oddziału lub najpóźniej w następnym dniu roboczym 

po przyjęciu. 

11. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo 
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do uzyskania od lekarza przystępniej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, 

proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się 

przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz 

rokowaniu.  

12. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt. 11 pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi 

swoje zdanie w tym zakresie. 

13. Lekarz może udzielić powyższych informacji innym osobom wyłącznie za zgodą pacjenta. 

14. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji , o której mowa w pkt. 11. 

15. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o 

których mowa w pkt. 11 w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu 

diagnostycznego i terapeutycznego. 

16. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo 

do uzyskania od pielęgniarki przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach 

pielęgniarskich. 

17. Pacjent zgłaszający się do zabiegu operacyjnego w oddziale chirurgii ortopedycznej, na 

wniosek lekarza kierującego może być konsultowany przez lekarza anestezjologa, który 

stwierdza brak przeciwwskazań do zabiegu. 

18. W przypadku, gdy pacjent nie kwalifikuje się do zabiegu ze względów zdrowotnych, lekarz 

anestezjolog zaleca wykonanie dodatkowych badań lub konsultacji. Wyniki wykonanych 

badań lub konsultacji są podstawą decyzji o zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu i 

wyznaczenia terminu. 

19. Zgoda na zabieg operacyjny musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed 

rozpoczęciem zabiegu. 

20. Przebieg zabiegu operacyjnego opisywany jest księdze bloku operacyjnego. 

21. Po zabiegu operacyjnym pacjent przebywa na sali wybudzeń pod ścisłym nadzorem do dnia 

następnego. 

22. Dalszy proces leczenia odbywa się w Oddziale Chirurgii Ortopedycznej, gdzie pacjent 

poddawany jest zabiegom leczniczym, pielęgnacyjnym i usprawniającym. 

23. Wypisanie ze szpitala następuje na zasadach określonych w art. 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r. poz. 217 z późn. zm) 

24. Za realizację przyjęć pacjentów zgodnie z umowami odpowiada ordynator oddziału. 

25. Po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, ordynator oddziału lub osoba przez niego 

upoważniona potwierdza zgodność danych dotyczących wypisanych pacjentów  

z oddziału w danym miesiącu z danymi dotyczącymi ilości zakontraktowanych jednostek, 

uzyskanymi  z Działu Ruchu Chorych i Statystyki Medycznej. 

VI.2 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE 

LECZNICTWA  AMBULATORYJNEGO – Przychodnia OCR 
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1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, 

certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne. 

2. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszu Zdrowia przyjęcie pacjentów do leczenia 

ambulatoryjnego odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego 

złożonego w Centrum w rejestracji przychodni.  

3. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać: 

a) skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku gdy świadczenie ma 

być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,  

b) dowód ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – w każdym przypadku 

świadczenia, którego skutkiem jest porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie 

recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze/zaopatrzenie protetyczne. 

4. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym 

natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego. 

5. Jeżeli przyjęcie nie może nastąpić niezwłocznie, pacjent zostaje wpisany na listę 

oczekujących. 

6. Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,  

w przypadku gdy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma 

prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy  

o świadczenie usług medycznych z NFZ. 

7. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie 

lekarskim w umówionym dniu i o określonej godzinie.  

8. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich 

niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego 

leczenia.  

9. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta 

każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu. 

10. Za realizację przyjęć pacjentów zgodnie z umowami odpowiada Z-ca Dyrektora ds. 

Lecznictwa 

 

VI.3 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE 

LECZNICTWA  AMBULATORYJNEGO – Rehabilitacja OCR  

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, 

certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne. 

2. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszu Zdrowia przyjęcie pacjentów do leczenia 

ambulatoryjnego odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego 

złożonego w Centrum w Dziale Ruchu Chorych i Statystyki Medycznej.  
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3. Po rejestracji skierowania ustalony zostaje termin rozpoczęcia rehabilitacji pacjenta, o czym 

jest on informowany (drogą telefoniczną, listowną)  

4. Jeżeli realizacja świadczenia nie może rozpocząć się niezwłocznie, pacjent zostaje wpisany 

na listę oczekujących. 

5. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w ze skierowaniem 

oznaczonym przez lekarza kierującego jako pilne. 

6. Za realizację przyjęć pacjentów zgodnie z umowami odpowiada Kierownik Ośrodka 

Rehabilitacji Dziennej. 

7. W dniu przyjęcia do Ośrodka, pacjent zgłasza się we wskazanym gabinecie lekarskim w 

umówionym dniu i o określonej godzinie, gdzie weryfikowane są jego uprawnienia do 

bezpłatnego leczenia oraz zakładana jest dokumentacja medyczna (zgodnie z 

Regulaminem prowadzenia dokumentacji medycznej w OCR ). 

8. W przypadku braku potwierdzenia uprawnień do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej ( 

eWUŚ ) pacjent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o posiadaniu ww. uprawnień.  

9. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich 

niezbędnych wyjaśnień, dotyczących zaproponowanego leczenia usprawniającego. 

10. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta przed 

rozpoczęciem procesu usprawniania leczniczego. 

11. Pacjent jest zobowiązany potwierdzić własnoręcznym podpisem fakt udzielenia mu 

świadczeń zdrowotnych. 

12. Pacjentowi Ośrodka Rehabilitacji Dziennej wystawia się  Kartę Usprawniania i Kartę 

Zabiegową. 

13.  Rehabilitacja w Ośrodku Dziennym trwa od 15 do 30 dni zabiegowych. W szczególnych 

przypadkach (konsultacje medyczne, wypadki losowe) Pacjentowi może zostać udzielona 

przepustka. 

14. Zaświadczenia o stanie zdrowia, zwolnienia lekarskie wydaje lekarz Ośrodka Dziennego. 

 

VI.4 Skargi/za żalenia 

Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi 

/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu Centrum. Skargi/zażalenia przyjmuje Dyrektor. 

Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę należy udzielić pisemnej 

odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni. 

 

VII. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK O RGANIZACYJNYCH 

CENTRUM ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA TYCH KOMÓREK  

1. Dyrektor zarządza jednostką jednoosobowo przy pomocy: 

1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, 

2. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego, 
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3. Naczelnej Pielęgniarki, 

4. Kierowników Działów, sekcji i innych komórek organizacyjnych  

2. Zastępstwa: 

a) Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora lub ustanowiony 

pełnomocnik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, 

b) Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany 

Ordynator. 

VII.1. ORGANIZACJA I ZADANIA KOMÓREK UDZIELAJ ĄCYCH ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH 

1. W Izbie Przyj ęć Szpitala z Rejestracj ą Chorych dokonuje się rejestracji przyjmowanych 

pacjentów, polegającej na wpisie do Księgi Głównej Przyjęć i Wypisów.  

2. W Oddziałach Rehabilitacyjnych obejmuje się opieką medyczną pacjentów ze schorzeniami 

wymagającymi kompleksowego postępowania usprawniającego, które przeprowadzane jest 

przez lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki, psychologa i logopedę. W procesie leczenia 

rehabilitacyjnego stosowane są metody leczenia obejmujące farmakoterapię, fizjoterapię, 

psychoterapię, logopedię, których celem jest powrót osoby niepełnosprawnej do czynnego 

życia społecznego. 

3. W Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  z blokiem operacyjnym  leczy się 

chirurgicznie i zachowawczo pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. W procesie leczenia 

zaangażowany jest zespół lekarzy chirurgów, internisty, anestezjologa, pielęgniarek, 

fizjoterapeutów. Celem leczenia jest uzyskanie poprawy funkcji narządu ruchu poprzez 

stosowanie nowoczesnych metod leczenia z zakresu chirurgii ortopedycznej rekonstrukcyjnej, 

implantologii i neurochirurgii.   

4. W Dziale Fizjoterapii  prowadzone jest usprawnianie pacjentów, poprzez wykonywanie 

zabiegów fizjoterapii, zgodnych ze współczesną wiedzą, standardami leczenia i zaleceniami 

lekarzy prowadzących oraz fizjoterapeutów.  

Dział fizjoterapii dzieli się na zakłady: 

   1/ Zakład Kinezyterapii – wykonuje się tu zabiegi z zakresu leczenia ruchem oraz czynności 

związane z oceną stanu funkcjonalnego pacjenta, ustaleniem optymalnego procesu 

usprawniania  leczniczego przy użyciu metod kinezyterapii. 

   2/  Zakład Fizykoterapii – wykonuje się tu zabiegi z wykorzystaniem czynników fizycznych takich 

jak prąd elektryczny, niskie i wysokie temperatury, światło, ultradźwięki oraz pole 

elektromagnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości. 

   3/ Zakład Hydroterapii - wykonuje się tu zabiegi związane z wykorzystywaniem właściwości 

fizycznych środowiska wody w tym ciśnienia statycznego oraz dynamicznego wody 

(masaże wirowe, podwodne, kąpiele solankowe i czterokomorowe).  

3/1. Basen terapeutyczny – wykorzystywany jest do indywidualnej i zbiorowej terapii ruchem przy 

wykorzystaniu wyporności i oporu wody. 
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5. W Ośrodku rehabilitacji dziennej prowadzone jest leczenie usprawniające pacjentów z 

dysfunkcjami narządu ruchu. Proces ten realizowany jest poprzez diagnostykę 

fizjoterapeutyczną oraz zastosowanie procedur z dziedziny fizjoterapii – leczenie fizykalne i 

leczenie ruchem. Zabiegi usprawniające prowadzone są w Dziale Fizjoterapii lub/i Gabinetach 

Usprawniania Leczniczego. 

6. W centralnej sterylizatorni wykonywana jest sterylizacja sprzętu, narzędzi chirurgicznych i 

materiałów opatrunkowych. 

7. W Dziale Farmacji Szpitalnej  realizowane są zadania z zakresu racjonalnej farmakoterapii 

szpitalnej, opierając się na współczesnej wiedzy farmakologicznej, farmakoekonomii oraz 

receptariuszu obowiązującego w Centrum. Dział Farmacji Szpitalnej ściśle współpracuje z 

lekarzami oddziałów szpitalnych oraz  Komitetem Terapeutycznym Centrum, powołanym 

zarządzeniem Dyrektora. 

8. W Pracowni RTG  wykonywane są badania radiologiczne dla pacjentów OCR na podstawie 

zawartej umowy o świadczenie usług medycznych, zlecone przez lekarzy Centrum.  

9. W Pracowni USG wykonywane są badania ultrasonograficzne przez lekarzy Centrum.  

10. Pielęgniarka Naczelna  planuje, organizuje i nadzoruje pracę pielęgniarek i podległego 

personelu pomocniczego. W zakresie opieki nad pacjentami współpracuje z Dyrektorem ds. 

Lecznictwa oraz pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych, 

medycznych i niemedycznych. 

11. Pielęgniarka Epidemiologiczna  koordynuje działania z zakresu kontroli stanu 

epidemiologicznego Centrum i firm współpracujących; uczestniczy w pracach Zespołu Kontroli 

Zakażeń Zakładowych, powołanym zarządzeniem Dyrektora. Pielęgniarka Epidemiologiczna 

współuczestniczy w wypracowaniu strategii  działań szpitala w zakresie profilaktyki i 

zwalczania zakażeń szpitalnych (opracowuje programy  profilaktyki i zwalczania zakażeń 

szpitalnych), organizuje i prowadzi systematyczną edukację personelu medycznego z zakresu 

zakażeń szpitalnych. Pielęgniarka Epidemiologiczna sprawuje nadzór nad utrzymaniem 

czystości w oddziałach szpitalnych, Przychodni Przyszpitalnej oraz w pomieszczeniach 

administracyjnych. 

12. Psycholog  współpracuje z personelem medycznym zatrudnionym w Centrum, prowadzi 

badania psychologiczne pacjentów leczonych w Centrum oraz prowadzi terapię. 

13. Logopeda  współpracuje z personelem medycznym zatrudnionym w Centrum, prowadzi 

badania logopedyczne pacjentów leczonych w Centrum oraz prowadzi terapię logopedyczną. 

14. Do zadań Dietetyka należy planowanie ilościowe i jakościowe diet zgodnie  

z zaleceniami oraz nadzorowanie sposobu realizacji umowy przez firmę dostarczającą 

posiłki. 

15. Do zadań Przychodni  należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu 

działalności Centrum. 

16. Do zadań Działu Ruchu Chorych  i Statystyki Medycznej  należy: 
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a) archiwizowanie dokumentacji medycznej, 

b) prowadzenie korespondencji związanej z przyjęciem i pobytem chorego w szpitalu,  

c) wykonywanie kopii i odpisów dokumentacji medycznej, 

d) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej, 

e) uczestnictwo w pracach Komisji ds. Przyjęć oraz prowadzenie dokumentacji    związanej z 

przyjęciami i odmowami przyjęć, 

f) prowadzenie listy oczekujących z wykorzystaniem aplikacji dostarczonej przez OOW NFZ. 

VII.2. ORGANIZACJA I ZADANIA POZOSTAŁYCH KOMÓREK OR GANIZACYJNYCH 

1. Do zakresu zadań Działu ekonomiczno - organizacyjnego  należy: 

a) prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości  

b) wykonywanie  czynności kontrolnych dokumentacji finansowej, 

c) przygotowywanie dokumentów celem realizowania płatności na podstawie zatwierdzonych 

do wypłaty dokumentów, 

d) prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentów finansowo- księgowych oraz 

urządzeń ewidencyjnych, okresowe przekazywanie ich do archiwum, 

e) prowadzenie obsługi kasowej Centrum, 

f) okresowe uzgadnianie księgowości materiałowej z ewidencją ilościową, 

g) bieżące prowadzenie kontroli wstępnej, 

h) obliczanie odsetek od przeterminowanych płatności, kar umownych itp. 

i) okresowe kontrolowanie stanu ewidencjonowanych należności i zobowiązań oraz ich 

egzekwowanie i regulowanie, 

j) prowadzenie rejestru umów z kontrahentami, 

k) rozliczanie wszelkich odpłatnych świadczeń i wypłat na rzecz pracowników OCR 

l) opracowywanie projektu planu rzeczowo - finansowego i nadzór nad jego realizacją, 

m) nadzór nad realizacją planów inwestycyjnych, 

n) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, 

o) sporządzanie zestawień obrotów i sald księgowości materiałowej, uzgadnianie jej  

z ewidencją syntetyczną,  

p) uzgadnianie zapisów księgowych z wynikami inwentaryzacji  

q) badanie prawidłowości i rzetelności przeprowadzonej inwentaryzacji. 

r) kontrola przestrzegania Regulaminów i Instrukcji obowiązujących w Centrum oraz 

aktualizacja Księgi Kontroli Zarządczej. 

s) sporządzanie ofert na  wykonywanie świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, 

t) koordynowanie i nadzór nad realizacją umów, 

u) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji umów, 

v) wystawianie faktur za świadczenia zdrowotne wykonane w ramach umowy z NFZ. 

2. Do zadań Działu Kadr i Płac  należy:  
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a) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, 

przeprowadzanie konkursów, 

b) kontrola rozliczania czasu pracy, 

c) zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do  ZUS, 

d) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących działalności działu, 

e) sporządzanie dokumentacji w zakresie finansowym dla celów rentowych  

i emerytalnych, 

f) sporządzanie list płac i wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego, 

g) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 

h) sporządzanie deklaracji wpłat ZUS i PFRON, 

i) archiwizacja dokumentów nie medycznych Centrum,  

j) prowadzenie dokumentacji związanej z Radą Społeczną Centrum, 

3. Do zadań Działu techniczno - gospodarczego  należy: 

a) utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego obiektów, urządzeń technicznych  

i medycznych Centrum.  

b) utrzymanie pełnej sprawności sieci energetycznej, cieplnej, wodno-kanalizacyjnej, 

wentylacji i klimatyzacji,  

c) kontrola i utrzymanie w normie parametrów wody pitnej w stacji uzdatniania wody, 

d) kontrola i utrzymanie w normie parametrów wody basenu,  

e) prowadzenie bieżących rozliczeń ilościowych energii elektrycznej, cieplnej, wody  

i ścieków, 

f) wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, 

g) kontrola prawidłowości realizacji umów przez firmy zewnętrzne w zakresie dostaw  

i usług gospodarczo - technicznych, 

h) współpraca przy realizacji inwestycji wykonywanych przez firmy zewnętrzne,  

i) transport sanitarny,  

j) realizacja zaopatrzenie według zamówień,  

k) utrzymanie czystości na terenach zielonych i drogach wewnętrznych Centrum, 

l) transport wewnętrzny. 

4. Do zadań Sekretariatu  należy: 

a) koordynacja obiegu informacji wewnętrznej i zewnętrznej, 

b) Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, 

c) Prowadzenia zestawień nadanych przesyłek listowych, 

d) prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących, 

e) prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Naczelnego, 

f) przekazywanie właściwym komórkom zarządzeń oraz korespondencji po zadekretowaniu 

przez Dyrektora Naczelnego, 

g) przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie i wysyłanie faksów oraz 
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poczty elektronicznej, 

h) przechowywanie książki kontroli zewnętrznych, 

i) przechowywanie książki skarg i wniosków, 

j) nadzór nad terminową realizacją zaleceń Dyrektora, 

k) organizacja spotkań Dyrektora. 

5. Do obowiązków Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarz ądzania  należy: 

a) Kompleksowe prowadzenie, nadzorowanie i koordynacja wszelkich spraw związanych z 

funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 oraz systemu 

zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001, 

b) Organizowanie i kompleksowe prowadzenie auditów, 

c) Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi, 

d) Przygotowywanie kompleksowych materiałów dla Dyrekcji w celu przeglądu 

funkcjonowania zintegrowanego systemu, 

e) Proponowanie szkoleń dla personelu szpitala z zakresu doskonalenia systemu 

zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego, 

f) Utrzymywanie kontaktów z jednostką certyfikującą, 

g) Wysuwanie propozycji doskonalenia systemu. 

6. Do zadań  Informatyka  należy: 

a) Administrowanie siecią komputerową Centrum,  

b) dbałość o właściwy stan techniczny stanowisk komputerowych,  

c) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania programów,  

d) wdrażanie systemów informatycznych, 

e) utrzymywanie sprawności instalacji sieciowej,  

f) kontrola i aktualizacja haseł dostępu,  

g) ochrona zasobów sieci,  

h) archiwizacja danych, 

i) aktualizacja strony internetowej Centrum. 

7. Do zadań specjalisty ds. BHP, PPO Ż i inspektora ds.  przygotowa ń obronnych i rezerw  

należy: 

a) kontrolowanie warunków pracy  oraz przestrzegania przez pracowników przepisów BHP, 

b) kontrolowanie zaleceń i środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym 

schorzeniom związanym z warunkami środowiska pracy, 

c) kontrolowanie utrzymania w stanie stałej sprawności urządzeń niezbędnych dla 

przeciwdziałania czynnikom powodującym schorzenia i choroby zawodowe, 

d) okresowe przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub 

warunków uciążliwych, 

e) prowadzenie instruktażu i szkolenia w zakresie BHP, 
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f) kontrolowanie prawidłowości zaopatrywania pracowników w odzież roboczą i sprzęt 

ochrony osobistej, 

g) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie sprawozdań, 

h) sporządzanie i przestawianie pracodawcy rocznych analiz stanu BHP w zakładzie, 

i) udział  w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, 

j) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami, 

k) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

l) realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Dyrektora, 

m) nadzór nad sprzętem przeciwpożarowym w zakresie prawidłowego rozmieszczenia 

środków gaśniczych w zależności od stopnia narażenia na pożar,  

n) nadzór nad właściwym oznaczeniem dróg ewakuacji, 

o) realizacja zadań wynikających z potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa, tworzenie 

i bieżące korygowanie planów obronnych Centrum oraz współdziałanie  

z wojewódzkimi i gminnymi organami odpowiedzialnymi za obronę cywilną. 

VIII. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WY KONUJĄCYMI 

DZIAŁALNO ŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWO ŚCI 

DIAGNOSTYKI, LECZENIA, PIEL ĘGNACJI I REHABILITACJI PACJENTÓW ORAZ 

CIĄGŁOŚCI PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH; 

1. Centrum  współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na 

podstawie zawartych umów. 

2. Umowy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmują warunki zlecania 

świadczeń, wynagrodzenia za wykonane świadczenia oraz nadzoru nad jakością 

wykonanych świadczeń zdrowotnych. 

3. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez 

inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawuje zastępca dyrektora ds. lecznictwa. 

4. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz kieruje pacjenta do innego podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą, z którym Centrum nie ma podpisanej umowy. 

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; 

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie 

upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego 

śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.  

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm. ).  

2. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 5,80 zł + podatek 

VAT w obowiązującej wysokości. 
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3. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,58 zł + podatek VAT  

w obowiązującej wysokości. 

4. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym 

nośniku danych, opłata wynosi 5,80 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

X. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  

W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT 

1. Świadczenia zdrowotne odpłatne mogą być realizowane na podstawie: 

a) umowy z pracodawcą – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach ustalonych w 

umowie, a pracownik korzystający ze świadczenia zdrowotnego na podstawie skierowania 

pracodawcy, nie jest obciążany kosztami usługi, 

b) umowy z Partnerem Medycznym lub towarzystwem ubezpieczeń – w tym przypadku 

rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a  pacjent 

korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi, 

c) indywidualnego rozliczenia z pacjentem. 

2. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie podstawą wykonanie 

świadczenia jest umowa cywilno-prawna. 

3. Po zrealizowaniu odpłatnego świadczenia wystawiana jest faktura VAT. 

4. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego zawarta jest  

w Regulaminie Świadczenia Usług Medycznych w Opolskim Centrum Rehabilitacji  

w Korfantowie, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora.  

XI. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA PRZEZ OKRE S 

DŁUŻSZY NIŻ 72 GODZINY OD OSÓB LUB INSTYTUCJI UPRAWNIONYCH DO 

POCHOWANIA ZWŁOK NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 31 STYC ZNIA 1959 R.  O 

CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH (DZ. U. Z 2011 R. N R 118, POZ. 687, Z PÓŹN. ZM. 

Nie dotyczy. 

XII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ 

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych 

określone są w Zarządzeniu Dyrektora. Cennik stanowi zał ącznik do Regulaminu. 

XIII. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI LUB KOMÓRKAMI O RGANIZACYJNYMI 

PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU. 

1. Centrum kierują:  

a) Dyrektor, 

b) Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa, 

c) Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych – Główny księgowy. 

2. Do kompetencji osób zarządzających należą: 

a) Dyrektor:  

− reprezentowanie Centrum w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, 
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− podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych, 

− wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Centrum, 

− przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i zażaleń, 

− gospodarowanie mieniem, 

− opracowywanie planu strategicznego, 

− nadzór nad realizacją planu rzeczowo-finansowego i inwestycyjnego, 

− nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych, 

− działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 

− nadzór nad gospodarką lekową, 

− nadzór nad realizacją obowiązków obronnych nałożonych na Centrum. 

b) Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa: 

− bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością pracowników medycznych, 

− dbanie o podnoszenie kwalifikacji fachowych przez pracowników medycznych, 

− nadzór nad realizacją kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i prawidłowością 

rozliczeń, 

− nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej, 

− nadzór nad pracami komisji powołanych Zarządzeniami Dyrektora w zakresie 

działalności medycznej. 

c) Zastępca Dyrektora ekonomiczny – Główny księgowy: 

− nadzór nad działalnością pracowników księgowości w zakresie bieżącego realizowania 

przychodów i zobowiązań, 

− gospodarowanie mieniem, 

− opracowywanie planu rzeczowo-finansowego i inwestycyjnego oraz nadzór nad 

realizacją, 

− nadzór nad realizacją kontraktów w zakresie rozliczeń,  

3. Oddziałami lecznictwa stacjonarnego kierują ordynatorzy.  

XIV. Postanowienia ko ńcowe 

1. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na stronie 

internetowej www.ocr.pl, a także na wniosek pacjenta, w Izbie Przyjęć Szpitala z Rejestracją 

Chorych. 

2. Postanowienia regulaminu podane są do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Centrum. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2015  roku. 

 

 


