Pieczątka Zakładu

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2014
DYREKTORA SP ZZOZ – SZPITAL W IŁŻY
Z DNIA 31. 03. 2014 r.
W sprawie wprowadzenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i
położnych w SPZZOZ – Szpital w Iłży
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.
Dz.U.2013 poz. 217 ze zm)., oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2012 poz.1545) zarządza się, co następuje:
§1
Z dniem 09. 04. 2014 roku wprowadza się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej – Szpital w Iłży minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.
1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
a. Dział Chirurgiczny Ogólny – 9,65 etatu,
- Pielęgniarka opatrunkowa endoskopowa – 1 etat (ze względu na inny zakres świadczeń
medycznych nie jest uwzględniony w podanej liczbie etatów.
b. Dział Pediatrii – 4,37 etatu,
w obrębie Działu Pediatrii funkcjonuje Izba Przyjęć w której pracuje pielęgniarka tego
Działu aktualnie dyżurująca. Czas pracy pielęgniarki w Izbie Przyjęć nie został
uwzględniony przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w/w Dziale ;
c. Dział Wewnętrzny – 14,80 etatu,
d. Dział Ginekologii i Położnictwa z opieką nad noworodkiem (rooming-in) – 8,15 etatu
w tym: Ginekologia – 3,43 etatu,
Położnictwo z opieką nad now. – 4,72 etatu;
e. Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 13,6 etatu.
w tym do udzielania świadczeń zdrowotnych w Bloku Operacyjnym – 7 etatów.
f. Blok Operacyjny – 7,53 etatu na jeden stół operacyjny w trakcie zabiegu operacyjnego;
g. Izba Przyjęć – 10,78 etatu;
h. Zakład Opiekuńczo- Leczniczy – minimalne normy zatrudnienia zostaną przedstawione
po dniu 30 kwietnia b.r.;
2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w ZOZ – Przychodnie specjalistyczne – 3,7 etatu
minimalne normy zatrudnienia są zgodne z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia;
§2
Wyliczeń dokonano na podstawie średniej kategoryzacji za 6 miesięcy 2013 roku.
Wyliczone normy będą zweryfikowane po upływie 12 miesięcy prowadzenia kategoryzacji
pacjentów.

§3
Minimalne normy o których mowa w § 1 mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia np.
 działań terrorystycznych,
 wystąpienia sytuacji kryzysowej, zdarzeń kryzysowych nadzwyczajnych o charakterze
jednostkowym, mnogim i masowym np.:
o katastrof w ruchu lądowym, ruchu powietrznym, katastrof technicznych,
o klęsk żywiołowych,
o zagrożeń o charakterze chemicznym, radiacyjnym, biologicznym,
o zagrożeń innych generujących powstanie dużej ilości poszkodowanych, rannych i
chorych.
§4
1. Decyzję w sprawie zmiany o której mowa w § 3 podejmuje Dyrektor SPZZOZ – Szpitala w
Iłży na wniosek Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.
2. W razie braku możliwości skontaktowania się z Dyrektorem SPZZOZ – Szpitala w Iłży
decyzję, o której mowa w § 3 podejmuje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa,
3. W razie braku możliwości skontaktowania się z Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa decyzję, o
której mowa w § 3 podejmuje Lekarz Dyżurny szpitala.
Otrzymują: jednostki i komórki organizacyjne.
Zatwierdził

