Załącznik do uchwały Nr XV/133/03 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2003 r.








STATUT
MIEJSKIEGO ZESPOŁU
PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU



działającego w formie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

tekst jednolity

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
§ 1
Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu, zwany dalej "Zespołem" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i stanowi zespół zakładów będących jego jednostkami organizacyjnymi.
W skład Zespołu wchodzą:
	Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Zgierzu, ul. Stanisława Fijałkowskiego 2,
Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Zgierzu, ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 36/40,
Przychodnia Rejonowa Nr 3 w Zgierzu, ul. Łęczycka 24a,
Przychodnia Rejonowa Nr 4 w Zgierzu, ul. Leopolda Staffa 10,
Poradnia Medycyny Szkolnej - Zgierz, ul. Łęczycka 24a.
§ 2
	Podmiotem, który utworzył  Zespół jest Gmina Miasto Zgierz.

§ 3
Siedziba Zespołu znajduje się w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a.
Zespół działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest miasto Zgierz.

ROZDZIAŁ II - Cele i zadania Zespołu
Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
§ 4
Głównym celem Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.
§ 5
	Do podstawowych zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego wymaga, w szczególności związanych z:
	badaniem i poradą lekarską,

leczeniem, dokumentowaniem i orzekaniem o stanie zdrowia,
rehabilitacją leczniczą,
opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
opieką nad zdrowym dzieckiem,
badaniem diagnostycznym w tym analityką medyczną,
zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
pielęgnacją chorych,
prowadzeniem działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.
	Zespół udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w przepisach prawa lub umowach cywilnoprawnych.
§ 6
	Zespół udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w następującym zakresie:
	podstawowej opieki zdrowotnej,
ginekologii i położnictwa,
stomatologii,
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
chirurgii ogólnej,
otolaryngologii,
neurologii,
kardiologii,
okulistyki,
rehabilitacji,
urologii,
medycyny pracy,
ł)  medycyny sportowej,
	medycyny szkolnej - udzielanej w szkołach,

fizjoterapii,
gabinet zabiegowy,
punkt szczepień,
	pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

położnej środowiskowo-rodzinnej,
pracownia diagnostyki obrazowej (RTG),
pracownia diagnostyki laboratoryjnej.

ROZDZIAŁ III - Zarządzanie Zespołem
Struktura organizacyjna Zespołu
§ 7
Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Zespołu i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem.
Przy podejmowaniu decyzji dyrektor Zespołu korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Stosunek pracy z dyrektorem Zespołu nawiązuje Prezydent Miasta Zgierza na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
§ 8
	Dyrektor Zespołu jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.

Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:
	zastępcy ds. ekonomiczno-administracyjnych,
naczelnej pielęgniarki,
kierowników jednostek organizacyjnych,
kierowników komórek organizacyjnych.
	Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych odrębnymi przepisami prawa.
§ 9
W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
Przychodnia Rejonowa Nr 1 - Zgierz, ul. Stanisława Fijałkowskiego 2,
z następującymi komórkami organizacyjnymi:
	poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
poradnia ginekologiczno-położnicza,
poradnia stomatologiczna,
poradnia kardiologiczna,
poradnia medycyny sportowej,
poradnia rehabilitacyjna,
poradnia okulistyczna,
poradnia fizjoterapii,
gabinet zabiegowy,
punkt szczepień,
gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej.
Przychodnia Rejonowa Nr 2 - Zgierz, ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 36/40,
z następującymi komórkami organizacyjnymi:
	poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

poradnia ginekologiczno-położnicza,
poradnia kardiologiczna,
gabinet zabiegowy,
punkt szczepień,
gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
Przychodnia Rejonowa Nr 3 - Zgierz, ul. Łęczycka 24a,
z następującymi komórkami organizacyjnymi:
	poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

poradnia ginekologiczno-położnicza,
poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
poradnia chirurgii ogólnej,
poradnia otolaryngologiczna,
pracownia diagnostyki obrazowej (RTG),
pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
gabinet zabiegowy,
punkt szczepień,
gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
Przychodnia Rejonowa Nr 4 - Zgierz, ul. Leopolda Staffa 10a,
z następującymi komórkami organizacyjnymi:
	poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

poradnia kardiologiczna,
poradnia neurologiczna,
poradnia urologiczna,
poradnia medycyny pracy,
gabinet fizjoterapii,
gabinet zabiegowy,
punkt szczepień,
gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
Poradnia Medycyny Szkolnej - Zgierz, ul. Łęczycka 24a:
	gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 1
Zgierz, ul. Józefa Piłsudskiego 1,

gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 3
Zgierz, ul. Szczawińska 2,
gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 4
Zgierz, ul. Łódzka 2,
gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 5
Zgierz, ul. 1 Maja 63,
gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 7
Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1,
gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 8
Zgierz, ul. Boya Żeleńskiego 4,
gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 10
Zgierz, ul. Ozorkowska 68/70,
gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 11
Zgierz, ul. Stanisława Dubois 26,
gabinet medycyny szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 12
Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26,
gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum Nr 1
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2,
gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum Nr 2
Zgierz, ul. 3 Maja 46a,
gabinet medycyny szkolnej - Gimnazjum Nr 3
Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1,
ł)  gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica
Zgierz, ul. 3 Maja 41,
	gabinet medycyny szkolnej - Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka
Zgierz, ul. Długa 89/91,

gabinet medycyny szkolnej - Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 2,
gabinet medycyny szkolnej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Zgierz, ul. Parzęczewska 46.
§ 10
W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu obowiązki w zakresie spraw medycznych przyjmuje jeden z upoważnionych przez niego kierowników jednostek organizacyjnych Zespołu.
Dyrektor Zespołu ustala zadania i organizację wewnętrzną jednostek i komórek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu.
Organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych, jak i w szczególności organizację i zadania komórek organizacyjnych Zespołu określa regulamin porządkowy, który jest ustalany przez dyrektora Zespołu, a następnie zatwierdzany przez Radę Społeczną Zespołu.

ROZDZIAŁ IV - Rada Społeczna.
§ 11
	Rada Społeczna przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu zwana dalej "Radą Społeczną" jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Zespół oraz organem doradczym dyrektora Zespołu.

Radę Społeczną w składzie 5 osób powołuje i odwołuje Rada Miasta Zgierza.
§ 12
W skład Rady Społecznej wchodzą:
	przewodniczący - Prezydent Miasta Zgierza lub osoba przez niego wyznaczona,
członkowie:
	przedstawiciel Wojewody Łódzkiego
3 osoby wybrane przez Radę Miasta Zgierza
	Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej.
Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.
§ 13
Od uchwał Rady Społecznej dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do podmiotu, który utworzył Zespół.

ROZDZIAŁ V - Gospodarka finansowa
§ 14
Zespół jest prowadzony w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych zasobów i uzyskiwanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania.
§ 15
Zespół może prowadzić działalność gospodarczą inną niż medyczna w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.
§ 16
Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym.
Zespół prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy ustalany przez dyrektora Zespołu, zaopiniowany przez Radę Społeczną.
Zespół prowadzi rachunkowość w formie pełnych ksiąg rachunkowych, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i innych obowiązujących w tej mierze przepisów.
§ 17
Roczne sprawozdanie finansowe Zespołu zatwierdza Prezydent Miasta Zgierza po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.

ROZDZIAŁ VI - Postanowienia końcowe
§ 18
W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), Kodeksu Pracy oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Zespołu.
§ 19
Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa uchwały Rady Miasta Zgierza dotyczącej jego zatwierdzenia.

