REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej
"Stowarzyszeniem", określa:
a. cele i zadania Stowarzyszenia jako podmiotu leczniczego;
b. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
c. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
d. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Stowarzyszenia
e. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu
Stowarzyszenia i oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek;
f.

przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

g. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
h. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego;
2. Użyte w regulaminie organizacyjnym spółki określenia oznaczają:
a. regulamin – rozumie się przez to Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk;
b. zakład - rozumie się przez to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego w rozumieniu
ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, używające nazwy Niepubliczny
Zakład Opieki Paliatywnej Domowej w Giżycku
c. stowarzyszenie – rozumie się przez to Stowarzyszenie Promyk, jako podmiot leczniczy w
rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
d. zespół – zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą: lekarz, pielęgniarka,
fizjoterapeuta, psycholog i pracownik socjalny;

II. Cel działania i zadania Stowarzyszenia
§2
1. Podstawowymi celami Stowarzyszenia jest udzielanie nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych
osobom chorym na chorobę nowotworową, długoterminowym osobom niepełnosprawnym,
niekwalifikujących się do hospitalizacji a wymagających kontynuacji świadczeń lekarskich,
pielęgniarskich, rehabilitacyjnych i psychologicznych i socjalnych.
2. Stowarzyszenie nie pobiera opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych.
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§3
Do podstawowych zadań Stowarzyszenia, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych należy:
−

udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym na chorobę nowotworową, niepełnosprawnym i
chorym długoterminowym;

−

świadczenia usług pielęgniarko - opiekuńczych w domu chorego, w tym niesienie
indywidualnej pomocy w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do opieki nad tymi
chorymi, łącznie z przystosowaniem mieszkania, ponadto sprawując lekarską, pielęgniarską,
rehabilitacyjną, psychologiczną i socjalną opiekę w domu chorego nowotworowego i
długoterminowego;

−

nieodpłatne udostępnienie sprzętu i przedmiotów niezbędnych do pielęgnacji i obsługi
chorych i niepełnosprawnych;

−

udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;

−

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ostatnim stadium choroby (Hospicjum Domowe);

−

współpraca z rodziną w poprawie jakości życia w chorobie nowotworowej, długoterminowej i
w niepełnosprawności;

−

prognozowanie i organizowanie działalności profilaktycznej- leczniczej, rehabilitacyjnej,
psychologicznej i socjalnej;

−

organizowanie i prowadzenie edukacji zdrowotnej w reprezentowanych specjalnościach;

−

wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środku pomocnicze i przedmioty ortopedyczne;

−

przygotowanie chorego do godnej śmierci;

III. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§4
Stowarzyszenie

prowadzi

działalność leczniczą polegającą na

całodobowych

świadczenia

zdrowotnych innych niż szpitalne w warunkach domowych i ambulatoryjną.

§5
1. Stowarzyszanie udziela świadczenia zdrowotne w zakresie: usług lekarskich, pielęgniarskich,
fizjoterapeutycznych,

psychologicznych,

psychoterapeutycznych,

rehabilitacyjnych

i

socjalnych.
2. Przy udzielaniu powyższych świadczeń Stowarzyszenia uwzględnia wytyczne Narodowego
Funduszu Zdrowia.
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§6
1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu giżyckiego i węgorzewskiego.
2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest:
−

miejsce zamieszkania pacjenta;

−

Poradnia medycyny paliatywnej w Giżycku, przy ul. Pionierska 11, 11-500 Giżycko;

−

Poradnia medycyny paliatywnej w Węgorzewie, przy ul. 3 Maja 17, 11-600 Węgorzewo;

IV. Struktura organizacyjna zakładu, zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych
zakładu Stowarzyszenia oraz warunki współdziałania tych jednostek.

§7
Zakład podmiotu leczniczego składa się z następujących jednostek organizacyjnych:
1. Hospicjum Domowe w Giżycku;
2. Hospicjum Domowe w Węgorzewie ;
3. Poradnia medycyny paliatywnej w Giżycku;
4. Poradnia medycyny paliatywnej w Węgorzewie;
5. Pielęgniarska opieka długoterminowa w Giżycku;
6. Pielęgniarska opieka długoterminowa w Węgorzewie;

§8
Do zadań poszczególnych komórek należy:
I.

Hospicjum Domowe w Giżycku i w Węgorzewie

−

całodobowa opieka nad chorym nowotworowym;

−

wizyta lekarska w domu chorego co najmniej raz w tygodniu;

−

wizyta pielęgniarska w domu chorego co najmniej 3-4 razy w tygodniu;

−

wizyta pozostałych członków zespołu w zależności od potrzeb chorego i zaleceń lekarza;

−

przekazywanie zaleceń rodzinie lub opiekunom chorego odnośnie pielęgnacji i leczenia;

−

kwalifikowanie chorego do Hospicjum Domowego;

II. Poradnia Medycyny Paliatywnej w Giżycku i w Węgorzewie:
−

porady lekarskie i psychologiczne;

−

porady lekarskie lub psychologiczne w domu chorego w zależności od potrzeb;

−

wsparcie rodziny chorego;

−

badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego;

−

kierowanie do szpitala i innych zakładów służby zdrowia;

−

wydawanie orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta;
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−

kierowanie do Hospicjum domowego;

III. Pielęgniarska opieka długoterminowa:
−

udzielanie

świadczeń

pielęgniarskich

dla

chorych

zakwalifikowanych

do

opieki

długoterminowej wg skali Barthela;
−

udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia;

−

współpraca z lekarzami rodzinnymi;

−

edukacja zdrowotna osób objętych opieką i i ich rodzin;

−

pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;

−

współpraca z instytucjami opieki społecznej i zakładem ubezpieczeń społecznych.

V. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

§9
1. Zakład Stowarzyszenia w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych może współdziałać z
innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Współpraca może być prowadzona w szczególności w zakresie prawidłowości diagnostyki,
leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie ich do
innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecenia badań laboratoryjnych,
kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości wykonania ich w zakładzie a
także w zakresie transportu i spalania odpadów medycznych
3. Zakład prowadzi dokumentacje medyczną osób mających wy knować wyżej wymienione
usługi.

VI. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 10
Stowarzyszenie, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zapewnia właściwą dostępność i jakość tych
usług w całym zakładzie jak i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zakładu
Stowarzyszenia.
§ 11
W celu realizacji powyższego § 10 przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych prowadzony
jest z zachowaniem poniższych zasad:
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1. Rejestracja chorego odbywa się w każdej formie tj. m.in. osobiście, przez osoby trzecie, przez
członków rodziny, telefonicznie.
2. Świadczenia udzielane są w domu chorego po uprzednim zakwalifikowaniu chorego do danej
komórki organizacyjnej.
3. Chory powinien dostarczyć skierowanie od lekarza POZ, z oddziału, szpitala lub kliniki.
4. Chory powinien dostarczyć dowód ubezpieczenia.
5. Chory

nowotworowy

powinien

dostarczyć

wynik

badania

stwierdzający

chorobę

nowotworową
6. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z
pacjentem, zgodnie z wymogami NFZ.
7. Zakład udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnym osobom ubezpieczonym.
8. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych przez odpowiednie instytucje
ubezpieczania zdrowotnego, na podstawie zawartych umów oraz w przypadku braku
finansowania przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego w ramach wolontariatu.
9. Świadczenia zdrowotne w zakładzie udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód
medyczny w zakresie stosownie posiadanych przez te osoby kwalifikacji.
10. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia
zdrowotnego, jeśli osoba zgłaszająca się do zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielania
pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia.

VII. Dokumentacja medyczna.
§ 12
1. Stowarzyszenie prowadzi dokumentację chorych zakwalifikowanych do poszczególnych
komórek organizacyjnych.
2. Stowarzyszenie zapewnia ochronę danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia
pacjentów
3. Stowarzyszenie nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.
4. Stowarzyszenie udostępnia dokumentację:
−

pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź sobie upoważnionej przez chorego
za pośrednictwem lekarza prowadzącego

−

jednostkom organizacyjnymi opieki zdrowotnej, osobom wykonywającym zawód medyczny
leżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewniania dalszego leczenia

−

właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w
zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru

−

organom rentowym lub zakładom ubezpieczeniowym w związku z prowadzonym przez niego
postępowaniem
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VIII. Sposób kierowania zakładem
§ 13
1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu, powołany przez podmiot
leczniczy.
2. Dyrektor zakładu samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za ich
realizację odpowiedzialność.
3. Dyrektor Zakładu w swojej działalności kieruje się obowiązującymi przepisami prawa oraz
postanowieniami regulaminu organizacyjnego.
4. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Zakładu, w szczególności należy:
−

organizowanie i kierowanie podległych pracowników;

−

zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowania nadzoru nad
przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników;

−

podejmowanie wszystkich decyzji pracowniczych;

−

dbania o właściwą atmosferę pracy.

§ 14
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zakładu, Stowarzyszenie zatrudnia
Księgowego.
2. Do zadań księgowego należy:
−

prowadzenie efektywnej gospodarki środkami pieniężnymi Zakładu i podmiotu leczniczego;

−

sporządzanie analizy kont wydatków i przychodów i kosztów finansowych;

−

rozliczenie usług pod względem finansowym;

−

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans) Zakładu i Stowarzyszenia;

−

prowadzenie dokumentacji pracowniczej;

−

sporządzenie planu finansowego jednostki;

§ 15
1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zakładu i prawidłowego udzielania
świadczeń leczniczych, Stowarzyszenie powołuje Zastępcę Dyrektora ds medycznych ze
specjalizacją paliatywną.
2. Zastępca Dyrektora ds. medycznych odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne ze sztuką
lekarską udzielanie świadczeń medycznych.

IX Prawa i obowiązki Pacjenta
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§ 16
1. Każdy Pacjent ma prawo do:
a. poszanowania i godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny;
b. uzyskania

świadczeń

zdrowotnych

przez

personel

o

odpowiednich,

wysokich

kwalifikacjach;
c. rzetelnej informacji o stanie zdrowia;
d. pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby;
e. pełnej informacji o diagnostyce i przygotowaniu do badań;
f.

poszanowania przekonań i praktyk religijnych;

g. możliwości rejestracji i wymagania dokumentacji medycznej;

2. Każdy Pacjent ma obowiązek:
a. przestrzegać regulamin organizacyjny Zakładu;
b. zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem do personelu medycznego;
c. przestrzegać zakazu palenia papierosów i picia alkoholu;
d. posiadać ważne dokumenty uprawniające do korzystania z nieodpłatnych świadczeń
medycznych.
3. Karta praw i obowiązków Pacjenta dostępna jest na tablicy ogłoszeń w Zakładzie oraz
dostarczana przez personel medyczny do domu chorego.

X. Postanowienia końcowe
§ 17
1. Zmiany niniejszego regulaminu organizacyjnego albo ustalenie nowego regulaminu
organizacyjnego są dokonywane w formie uchwały Zarządu.
2. Niniejszy Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem ....................
3. z treścią regulaminu zapoznają się wszyscy pracownicy Zakładu Stowarzyszenia.
4. Traci moc regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej Domowej w
Giżycku.

Giżycko dnia 03.03.2012r

Zarząd Stowarzyszenia:

Monika Dziel Lewandowska
Krystyna Szydłowska
Anna Jeżowska.
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