
ZLRZADZENIE Nr34/2018

Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Działdowie
z dnia 2S listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizaryjnego
SPZOZ w Dzialdowie.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 roku o działalności
Leczliczej / tekst jednoliĘ : Dz. U. z20I8 roku, poz. 160 zezm. l zalządzarn, co następuje:

$  1 .
W Regulaminie organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładll opieki Zdrowotnej w
Działdowie z dnia I muca2018 roku wprowadza się Zmiany polegające na :

1. dodaniu w $ 12 pkt. IV po ,'zastępca dyrektora ds. opieki zdrowotnej'' zapisu o treści
,,naczelny lekaxz SPZOZ w Działdowie'' ;

2. dodaniuws 16popkt.l a o tfeści:,,1a. Naczelny Lękuz SPZOZ w Działdowie z ty.tułu
powierzonego zakresu działania organizuje, koordynuje i nadzoruj e pracę jednostek i
komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych'' ;

3' zmianie $ 21 pkt.2 ust. 2, który otrzymuj e brzmięnie : ,,2) Dyrektora, Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa bądŹ Naczelnego Lekarza z ordynatorami i kierownikami komórek
organizacyjnych działalności podstawowej'' ;

4 dodaniu w $ 22 ust. 1a w brzmieniu:
,,1a. Do podstawowych zadań i obowią7ków Naczelnego Lekana na|eĘ :

1) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie placy jednostek i komórek
organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych,

2) nadzór nad drzymaniem odpowiedniego poziomu udzielanych świadczeń
zdrowotnych,

3) współpraca z Działem Zamówień Publicznych w Zakesie zakupów aparatury i
sprzętu medycznego,

4) analizowanie możliwości rozbudowy bazy diagnostycmej |leczniczej oraz
sprawowanie nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem aparatury i sprzętu
medycznego,

5) kontrolowanie wykonania wy danych załządzeń, instrukcji, regulaminów i irrnych
przepisów regulujących działanie Szpitala w zakesie udzielanych świadczeń
medycznych,

6) zaplarrowani e i zabezpieczenie działan medycznych na wypadek zaistrrienia sytuacji
zagroż'eniawzysowego'' 

A '
Publikacja tekstu Regu1aminu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszym
zarządzeniem nastąpi poprzez zarrieszczerie qednoliconego tekstu Regulaminu na stronle
intęrnetowej SP ZoZ w Działdowie www.bip. spzoz.dzialdowo.p1

$3.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w Ącie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia
1 paŹdziernika 2018 roku.

Działdowo, dnia 28 listopada 2018 roku.


