Załącznik do uchwały Rady Powiatu
Rawskiego nr XXX/161/2009

Załącznik nr 1 do Statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
W skład Zakładu wchodzą :
I. Dział Opieki Zdrowotnej
1. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Rawie Mazowieckiej ul.
Niepodległości 8
z następującymi poradniami, gabinetami i pracowniami:
1/ poradnia ogólna,
2/ poradnia pediatryczna,
3/ poradnia ginekologiczno - połoŜnicza,
4/ poradnia pediatryczna - konsultacje,
5/ poradnia ginekologiczno – połoŜnicza - konsultacje,
6/ poradnia chirurgiczna,
7/ poradnia ortopedyczna,
8/ poradnia kardiologiczna dla dorosłych,
9/ poradnia laryngologiczna,
10/ poradnia neurologiczna,
11/ poradnia okulistyczna,
12/ poradnia medycyny pracy,
13/ poradnia skórno wenerologiczna,
14/ poradnia odwykowa oraz zapobiegania i zwalczania uzaleŜnień,
15/ poradnia zdrowia psychicznego,
16/ poradnia psychologiczna,
17/ poradnia gruźlicy i chorób płuc,
18/ poradnia leczenia bólu,
19/ poradnia urologiczna,
20/ poradnia endokrynologiczna,
21/ poradnia geriatryczna,
22/ poradnia reumatologiczna,
23/ pracownia rtg.
24/ pracownia ekg,
25/ poradnia onkologiczna,
26/ gabinet pielęgniarki środowiskowej.
27/ gabinet połoŜnej środowiskowej.
28/ gabinet medycyny szkolnej /szczegółowy wykaz gabinetów medycyny
szkolnej wraz z adresami znajduje się w Regulaminie porządkowym
SPZOZ w Rawie Maz./.
29/ punkt szczepień.
30/ gabinet zabiegowy.
31/ zespół transportu sanitarnego.
32/ nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i
pielęgniarska.

2. SZPITAL Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej :
1/ Izba Przyjęć,
2/ Ewakuacyjna Izba Przyjęć:
3/ Oddziały:
a/ chirurgiczny,
b/ pediatryczny,
c/ chorób wewnętrznych,
d/ połoŜniczo-ginekologiczno – noworodkowy,
e/ gruźlicy i chorób płuc,
4/ Blok operacyjny.
5/ Dział anestezjologii.
6/ Laboratorium analityczne – centralne:
a/ Bank krwi
7/ Pracownie : RTG, USG, EKG, gastrofiberoskopii, histopatologii,
spirometrii,
bronchoskopii, alergologii, kolonoskopii.
8/ Gabinet fizykoterapii i rehabilitacji leczniczej,
9/ Zespół domowego leczenia tlenem,
10/ Zespół długoterminowej opieki domowej.
II. Dział Pomocy Doraźnej
1. Ambulatorium ogólne,
2. Ambulatorium pediatryczne,
3. Ambulatorium chirurgiczne.
4. Zespół wyjazdowy ogólny,
5. Zespoły Ratownictwa Medycznego:
1/ zespół wyjazdowy specjalistyczny,
2/ zespół wyjazdowy podstawowy - Rawa Mazowiecka,
3/ zespół wyjazdowy podstawowy - Biała Rawska,
4/ zespół wyjazdowy podstawowy -Czerniewice,
5/ zespół wyjazdowy podstawowy - Głuchów.
III. Apteka Zakładowa.
IV. Dział administracyjno-gospodarczo--eksploatacyjny.
V. Dział ekonomiczno-finansowy.
VI. Dział Organizacji, Statystyki i Rejestru Usług Medycznych, i Promocji
Zdrowia,
VII. Sekcja słuŜb pracowniczych.
VIII. Samodzielne stanowisko ds. BHP.
IX. Samodzielne stanowisko ds. ochrony p/poŜarowej.
X. Samodzielne stanowisko ds. obronności.
XI. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej.
XII. Pielęgniarka Naczelna.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej statut
publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna zakładu
i przedkłada go do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. Przepis ten
stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu zmian w statucie. Czynność
techniczna, polegająca na wykreśleniu lub dodaniu komórki organizacyjnej do
struktury organizacyjnej określonej w Statucie, wymaga więc uprzednio
podjęcia stosownej uchwały przez Radę Społeczną a następnie jej zatwierdzenia
przez organ załoŜycielski – Powiat Rawski, którego organ stanowiący - Rada
Powiatu Rawskiego - dokonuje równieŜ w formie uchwały. Tak więc Rada
Powiatu Rawskiego niniejszą uchwałą zatwierdza zmiany w Statucie Zakładu,
które Rada Społeczna przy SPZOZ w Rawie Maz. dokonała, na wniosek
Dyrektora SPZOZ w Rawie Maz., Uchwałą Nr 4/09 z dnia 24 marca 2009 roku.
Konieczność uchwalenia zmian w Statucie, podyktowana była przekształceniem
SPZOZ w Rawie Maz. dokonanym Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego
nr XX/122/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku (publikacja w Dz.Urz. W. Ł. nr 32
poz. 2799 z dnia 23.10.2008r.).

