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UCHWAŁA NR XXIII/208/2012
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 7 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany statutu Szpitala Rehabilitacyjno - Leczniczego dla Dzieci Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojnowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały NR XVII/160/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 maja 2012r.
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno - Leczniczemu dla Dzieci Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wojnowie, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w księdze rejestrowej pod numerem 000000004129.”
2. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Cele realizowane są w szczególności poprzez: a) badania i porady lekarskie z zakresu ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, b) badania i porady lekarskie z zakresu rehabilitacji leczniczej, c) rehabilitację
leczniczą, która prowadzi do wyleczenia, bądź zahamowania rozwoju choroby, zapobiegania rozwojowi
niewydolności oddechowej dziecka, inwalidztwu, d) rehabilitację leczniczą, która doprowadzi do
wyleczenia, bądź zmniejszenia dysfunkcji narządów ruchu, spowodowanych urazem, bądź będących
skutkiem wykonywanego zabiegu operacyjnego, e) wykonywanie skórnych testów alergicznych,
f) wykonywanie spirometrii i spirometrii z próbą rozkurczową, g) laseroterapię, h) magnetoterapię
i magnetostymulację, i) pielęgnację chorych dzieci, j) pielęgnację i opiekę nad niepełnosprawnymi,
k) orzekanie o stanie zdrowia, l) prowadzenie działalności profilaktycznej, m) działanie na rzecz
promocji zdrowia, n) prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej.”.
3. w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Do podstawowych zadań Szpitala należy: a) sprawowanie stacjonarnej opieki zdrowotnej z zakresu
rehabilitacji medycznej u dzieci oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, b) prowadzenie dogłębnej
diagnostyki specjalistycznej, c) udzielanie konsultacji specjalistycznych i orzekanie o stanie zdrowia,
d) prowadzenie leczenia usprawniającego, e) prowadzenie działalności wychowawczej, opiekuńczej
i edukacyjnej, f) programowanie, organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczej
i oświatowej w zakresie zagrożeń, przebiegu i postępowania w chorobach układu oddechowego,
w chorobach o podłożu alergicznym i w chorobach dysfunkcji narządów ruchu.”.
4. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rodzaje i zakres świadczeń zdrowotnych: 1) stacjonarna rehabilitacja pulmonologiczna dla dzieci,
2) stacjonarna rehabilitacja ogólnoustrojowa dla dzieci, 3) ambulatoryjna opieka specjalistyczna
w zakresie poradni chorób płuc dla dzieci.”.
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5. w § 14:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Schemat organizacyjny Szpitala przedstawia Załącznik do niniejszego
Statutu.”
2) skreśla się ust. 4
6. w § 17 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„z dotacji budżetowych, przekazanych przez Ministra Zdrowia, Wojewodę Lubuskiego, Powiat
Zielonogórski i inne jednostki samorządowe na:”.
7. Załącznik do statutu – Schemat Organizacyjny Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla dzieci
SP ZOZ w Wojnowie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Edwin Łazicki
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