
Uchwala nr XXXIV/1970022
Rady Powiatu w Parczewie
z dnia 31 maja 2022 r.

zmieniająca uchwalęw sprawie nadania statutu SamodzielnemuPublicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633, z późn. zm.) Rada Powiatu
w Parczewie uchwala, co następuje:

5 1. W uchwale Nr XLIX/2370014Rady Powiatu w Parczewie z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Parczewie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r poz. 1995, zm. z 2017 r. poz. 2499)
w załączniku nr l Statut Samodzielnego Publicmego Zakladu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w 5 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633,
z póżn. zm.) zwanej dalej ustawą”;

2) w59:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykonywanie dzialalności leczniczej poprzez:

a)

'3)

c)

d)
e)
0

g)
h)
i)
i)

hospitalizację osób wymagających całodobowych, całodziennych lub
jednodniowych świadczeń medycznych,
udzielanie śvw'adczeń planowych z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej,
udzielanie ambulatoryjnej pomocy doraźnej w „kresie wypadków, urazów,
nagłego zachorowania lub innego nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej,
prowadzenie działalności diagnostycznej,
świadczenie odplamych usług związanych z ochronę zdrowia na podstawie umów
zawartych z zainteresowanymi podmiotami,
możliwość świadczenia usług w mkresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej,
udzielanie świadczeń w mkresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
udzielanie świadczeń w zakresie środowiskowej opieki medycznej,
mozliwość świadczenia usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej”;

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4) wykonywanie zadań związanych z obronnością wynikających z zapisów ustawy

z 11 marca 2022 r. na obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 z późn.zm.) oraz
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie dotycących podmiotów
leczniczych”;



3) w & 16 ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem";

4) 517 otrzymuje brzmienie:
„517. Zaklad prowadzi następujące zakłady w rozumieniu ustawy:

1) Szpital SPZOZw Parczewie — dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,

2) Ambulatorium SPZOZ w Parczewie — dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

3) Opieka Medyczna SPZOZ w Parczewie — dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju
stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne”.

@ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Parczewie.

5 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
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