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Rady Gminy Gózd
z dniaŻ9.05.2012r.

STATUTU GMINNEGo oŚRoDKA ZDRoWIA w GoŻDzE'
Postanowienia ogólne

$ 1.

Gminny ośrodek Zdrowiaw Goździe z\|łany dalej ''ośrodkiem Zdrowia" działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności lecnticzej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.
zm.)

2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. zŻ001r. Nr l42' poz.7591

zpóźn. zm.),
3. Uchwały Rady Gminy w Goździe Nr IV9l98 z dnta 5 sierpnia 1998r w sprawie

przeksńałceniajednostki budzetowej Gminnego ośrodka Zdrowiaw Goździe w samodzielny
Publiczny ZakJad Opieki Zdrowotnej.

4. niniejszego statutu,
s2.

l. Gminny ośrodek Zdtowia w Goździe jest samodzielnym publicznym zakładem opieki
zdrowotnej, uzyskującym osobowość prawną w chwili wpisania do rejestru przez
właściwy Sąd Rejestowy.

2. Podmiotem tworzącym Gminny ośrodka Zórowia w Gożdzie jest Rada Gminy w
Goździe.

3. Siedzibą Gminnego ośrodka Zdrowia w Goździejest budynek przy ulicy Lekarskiej 4 w
Goździe przekazany uchwałą Rady Gminy w Goździe Nr II/9/98 z dnia 5 listopada
1998r. w sprawie przeksztzłcenia jednostki budzetowej Gminnego ośrodka Zdrowia w
Goździe w Samodzielny Publicnry Zakład opieki Zdrowotnej oraz protokołem
zdaw czo - odbiorczym z dnia 3 I'I2.1998t.

4. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad działalnościąośrodka Zdrowia.
5. ośrodek Zdrowia jest podmiotem lecniczym niebędącym przedsiębiorcą.

II. Cele i zadania ośrodka 7'drowia

s3.
obszar dnałarna ośrodką zwfrly dalej regionem zapobiegawczo - lecnicrym' jest teren

administracyjny Gminy Gózd.
Celem Gminnego ośrodka Zdrowia w GoźAńe jest zapewnienie opieki zapobiegawczo -

|eczniczej dla ludności, która wyran chęć korzystatia z usług ośrodka Z'dtowi4 poprzez
złoŻenie deklaracj i zgody.

3. Gminny ośrodek Zdtowia w GoŹdzie udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i
innym uprawnionym na podstawie innych przepisów.

4. Przepisy odrębne określają w szczególności osoby uprawnione do świadczeń przysługujących

bezpłafirie, za częściowąodpłatnościąlub odpłatnościącałkowiĘ tryb wydawania skierowań
i inne warunki ich udzielania.

ośrodek Z,drowiamoże udzielać świadczenia zdrowotne odpłatnie osobom nieuprawnionym.
Sposób ustalania odpłatności za świadczenia określa Dyrektor ośrodka Zdrowia w Regulaminie

Organizacyjnym.
7. Świadczenia zdrowotne w ośrodku Zdrowia udzielane są ptzez osoby wykonujące zawód

1.

2.

5.
6.



medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zaehowaniem
naleŻytej starannościo zgodnie. ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z
poszanowaniem praw pacjenta i zzasadarrń etyki zawodowej.

8. ośrodek Zdrowia moze uczestniczyc w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu
medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.

$4.
1. Do zadan Gminnego ośrodka Zdrowia w Goździe naleŻą świadczenia zdrowotne tj' kazde,

wykonane zawodowo postępowanie słuĘce zachowaniu, pr4łłracaniu, lub poprawie
zdrowią a w szczególności:

a) udzielanie świadczeń ambulatoryjnych z zakresu Podstawowej opieki Zdrowotnej tj:

- por.ogólnej,

- por.DiD 1,

- por. K,
_ medycyny w środowisku wychowania i nauczanią
_ pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego,

- przeprowadzarue szczepień zgodnych z obowiąĄącym kalendarzęm szczepiefy
_ wykonywanie zabiegów pielęgniarsko- położmiczych zgodnie z diagnozą pielęgniarską i

lekarską
- przeprowadzane diagnostyki laboratoryjnej i innej,

b) udzielanie świadczeń zdrowotrrych z zakresu stomatologii zachowawczej, ortodoncji i profilaktyki
próchnicy.

c) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistyki :

- okulistyki
- ginekologii
_ uzaleznień od alkoholu
- leczenia nerwic

- rehabilitacji,
- zdrowia psychicznego

- opieki długoterminowej
_ profilaktyki w zakresie chorób krąlenią cukrzycy, zdrowia psychicznego, atakże profilaktyki

raka sutką macicy i szyjki macicy.
d) udzielanie świadczeń zdrowotnych i opieka nad kobieĘw cią,zy niepowikłanej,
e) prowadzenie cąłrnego poradnictwą
f) orzekanie o stanie zdrowią w tym o czasowej niezdolności do pracy oraz współdziałarńe z

instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy, wykonywanie badań kierowców'
wykonywanie badan wstępnych i profi laktyc zny ch.
_ szerzetię oświaty zdrowotnej.

Ż. Poszetzenie działalności ośrodka Zdrowia w Goździe oraz twotzenie nowych jednostek

organizacyjnych może odbywaó się w miarę potrzeb oraz uzyskania środków finansowych.
3.Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Dyrektora ośrodka Zdrowia.

aL Zarządzania ośrodkiem Zdrowia
$s.

1.ośrodkiem Zdrowiakieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny zacałość jego działalności.
2.Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące fuŃcjonowania ośrodka samodzielnie i ponosi za rue

odpowiedzialność.
3. Dyrektor jest przełozonym wszystkich pracowników ośrodka Zdrowia.
4. Stosunek pracy zDyrektorem ośrodka Zdrowia nawią.zuje i ronvią-zuje podmiot tworzący

reprezentowarry przez Wójta Gminy Gózd w formie umowy o pracę lub zawiera z nim



umowę cywilnoprawną.
5. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaazony przez niego pracownik ośrodka
Zdrowia.

$6.

1. W ośrodku Zdrowa działa Rada Społecznaktórajest organem inicjującym i opiniodawczym
podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora ośrodka.

2. Radę Społeczna powołuje i odwołuje orazzwołujejej pierwsze posiedzenie Rada Gminy Gózd
3. Rada społeczna składa się z 5 osób:
a) Przewodniczący- Wójt Gminy,
b) Przedstawiciel Wojewody,
c) Trzech przedstawicieli wybranych przez Radę Gminy'
4. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa

regulamin uchwalony przez Radę Społecznąi zatwierdzony przezRadę Gminy.
5. ZadaniaRady Społecznej określa ustawa zdnia 15 kwietnia Ż0llr. o działalnościleczniczej.
6. Kadencja Rady Społecmej wynosi cńery lata'
7. Mandat członka rady Społecznej wygasa z upływem kadencji na która został wybrany.
8. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji ośrodka

zdrowia.
9' Utrata mandatu - odwołanie członka Rady Społecznej następuje przed upływem kadencji w

przypadku:
a) zatrudnieniaczłonka w ośrodku Zdrowia,
b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
c) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej,
d) zrzeczenla się mandatu,
e) śmierci członka.

l0. Mandat członka Rady Społecznej powołanego na miejsce członka który utracił mandat w
sytuacji określonej w pkl 9, upływa z końcem kadencji Rady Społecmej określonej w pkt 6

11. od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje prawo odwołania się do Rady Gminy
Gózd

l2.W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor lub osoba przez niego upowaŻniona,
mogą w nich uczestniczyć przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele
samorządów zawodów medycznych i inne zaproszone osoby.

IV. Struktura organizacyjna
s7.

l. Strukturę organizacyjnąośrodka ZdrowiatworząniŻ€1wymienione komórki organizacyjne:

l. Poradnia lekarzaPOZ
2. Gabinet pielęgniarki i połoznej środowiskowej i rodzinnej

3. Poradnia rehabilitacyjna
4. Poradnia ginekologiczna
5. Poradnia ciąŻy niepowikłanej
6. Poradnia okulistyczna
7. Poradnia zdrowia psychicznego i leczenia nerwic
8. Poradnia vzaleŻnienia od alkoholu
9. Poradnia stomatologiczna
1 0. Poradnia opieki długoterminowej

I l. Gabinet medycyny szkolnej



12.Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu

1 3. Pielęgniarska opieka długoterminowa

I 4. Pracownia fi zj oteraPii

l5.Pracownia firykoteraPii

I 6. Pracownia masazu leczntczego

I 7. Pracownia kinezYteraPii
18.Punkt szczepień

l9.Punkt pobrań materiału do badan

20.Gabinet zabiegowY

2 1 . Gabinet zabiegowo-diagnostyczny

Ż2.P oradniapsychologiczna (gabinet psychologa)

2. Pozostałąstrukturę organizacyjna tworząkomórki organizacyjne i stanowiska niezbędne do

prawidłowego funkcj onowania ośrodka 7-drovńa'

V. GosPodarka finansowa
$8.

l. Gospodarka finansowa ośrodka Zdrowia prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego

zatJadu na zasadach określonych w ustawie o działalnoś ci lecznicze!
Ż. Kosżry działalności i zobowią,zarria ośrodek Zdtowia pokrywa z posiadanych środków i

uzyskiwanych przychodów.
3. ośrodek Zdrowiambze uryskiwaó środki finansowe na działalnośó:

a) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych

b) na realizasjęzadńi programów zdrowotnych,

cj z darowizn, spadkóworaz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego. - .

i. zasady otrzymywania środków publicznych przez Ośrodek Zdrowia reguluje ustawa o

działalności leczniczej.
5. ośrodek 7Arowia go.pód*oj" samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie

nieruchomościami i majątkiem gninnym oraz majątkiem własnym.

ośrodek Zlrowtasamodzielnie decyduje o podziale zysku'

ośrodek Zdrowia prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalonego
6.
7.

przez DYrekfora.
8. Ractrunkowoić ośrodka Zdrowia prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29

września 1994r o rachunkowości ( tj. Dz.|J.z2002r Nr 7 6, poz. 694 ze an.) -

9. Dyrektor ośrodka Zdtowia uprawniony je9t do zawierania umów doraźnych w zakresie najmq

dzietŻavły, użytkowania i urryózónia pomieszczeń, vrządzeń oraz sprzętu w celu

przeprowadzenia badan, akcji profilaktycmych, diagnostycznych,lecaiczych oruz innych w

celach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka Zdtowią za wiedzą

podmiotu tworzącego.
l0. Nadzór nad działalnośóią ośrodka Zdrowia sprawuje podmiot tworzący w imieniu którego

działająWójt Gminy Górd or*Rada Gminy Gózd w granicach swoich kompetencji.

VL Postanowienia ogólne

1. ośrodek Zdrowia prowadzi dokumentacje medyczną materiałową i używa pieczęci zgodrue z

odrębnymi przepisami prawa.

2. w spŃń ni" ńegulowanych w Statucie mają zastosowania odpowiednie postanowienia

ustawy o działńości leczniczej, przepisów wykonawczych, kodeksu pracy i innych

obowią,zuj ących przepisów.

3. Zmiany w S-tatucie dokonywane sąw trybie jego nadania'
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