
REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
CENTRUM DZIECKA – WCZESNA INTERWENCJA PEDIATRYCZNA

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. CENTRUM DZIECKA jest podmiotem leczniczym – zwanym dalej 
„Podmiotem Leczniczym”. 

2.
www.centrum-dziecka.pl 

3.  
a)

leczniczej, 
b) przepisy ustawy z dnia 

fizjoterapeuty, 
c) przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta, 
d)

 
e)

prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu 
Organizacyjnego  

4. o rejestru podmiotów 

Pomorskiego pod numerem wpisu Z-218908-20200507 numer 
. Wpisu dokonano w dniu 07-

05- z dniem 01-
11-2019 roku. 

LECZNICZEGO 
1. CENTRUM Beata Wasicka,

ul. Reformacka 22, 80-
REGON: 382885092

2. o
nazwie CENTRUM DZIECKA

ZDROWOTNYCH 
1. Celem Podmiotu Leczniczego jest przywracanie, poprawa lub 

zachowanie zdrowia pacjentów. 
2. Zadaniem Podmiotu Lecznic

wykonywanie, takich jak: 
a)

zakresie fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki; 
b) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie 

fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki; 
c) diagnostyka i poradnictwo w domu pacjenta w zakresie 

fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki; 
d) -line w zakresie 

fizjoterapii lub fizjoprofilaktyki; 
e)

 
f)

 
g)

technicznej podmiotu leczniczego. 
3. Podmiot Leczniczy w

-line. 

 
1.

Leczniczym wskazanym w pkt II ust. 2 Regulaminu, pod adresem ul. 
Reformacka 22, 80-

2.

on-
-line miejscem 

3.

je umowy.
4.

domowe w zakresie fizjoterapii.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ZADANIA JEDNOSTEK, 
KIEROWNICTWO 

1.
-  

2.
organizacyjne:  
a) Rejestracja; 
b) pracownia fizjoterapii i mas  
c) pracownia fizjoprofilaktyki; 
d) pracownia logopiedii; 
e) pracownia komunikacji alternatywnej AAC; 
f) pracownia psychologii; 
g) pracownia terapii widzenia; 
h) pracownia dogoterapii; 
i) pracownia mikropolaryzacji; 
j) komora hiperbaryczna 

3. Zadaniami poszczególnych  
a) zadaniem rejestracji jest: odbieranie telefonów od pacjentów, 

nych, odebranie od 

konieczne ankiet, a sytuacjach nadzwyczajnych – wykonanie 

epidemii Covid 19), rozliczenie wizyt, 
b) zadaniem pracowni fizjoterapi

leczniczego, prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z 
wymogami prawa, informowanie o zakresie i zasadach udzielania 

 
c) pracowni 

z zakresu fizjoprofilaktyki, prowadzenie dokumentacji medycznej 
zgodnie z wymogami prawa, informowanie o zakresie i zasadach 

 
4.

godzinach od 800 do 1900 00 do 1400 

VI. KIEROWNIK PODMIOTU LECZNICZEGO 
1. Kierownikiem Podmiotu Leczniczego który kieruje nim i reprezentuje 

BEATA WASICKA. 
2.

.  
3.

Kiero  
4.

 
a) organizowanie i kierowanie prac i nadzorowanie 

merytorycznej pracy, BHP, ochrona danych osobowych i 
godno ci praw pacjent ów, 
wspó ów lub/i indywidualnych praktyk 
zawodowych fizjoterapeutycznych, wiadcz

wykonuj cych zadania na rzecz podmiotu leczniczego wobec 
pacjentów,  

b) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz 
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny, 
starannego realizowania wiadcze leczniczych z 
poszanowaniem praw pacjenta, w tym jego bezpiecze stwa, 
przez pracowników, wspó ów i mo liwych innych 
osób, w tym wykonuj cych praktyki zawodowe 
fizjoterapeutyczne lub inne mo ci praktyki 
zawodowe np.; lekarzy specjalistów, piel gniarek, psychologa 
itp., je eli takie osoby wiadczy b d
b d zadania na rzecz podmiotu leczniczego wobec 
pacjentów  

c) podejmowanie decyzji w sprawach organizowania pracy, 
BHP, zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania 
pracowników, wspó ów i innych zada
wynikaj cych z reprezentowania na zewn trz Podmiotu 
Leczniczego.  

5. skargi Pacjentów lub reklamacje 
-line. 

ZDROWOTNYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM 
1.

dogodnej dla Pacjentów.  
2.  

a)
 

b) o

potwierdzone wymaganymi prawnie dokumentami, 
c) po uprzednim umówieniu terminu wizyty Pacjenta, 
d)  
e)  

3. Rejestrac
 

a)  
b) telefonicznie pod numerem: 510 40 9999; 511 40 9999 
c) biuro@centrum-dziecka.pl 
d) www.centrum-

dziecka.pl REZERWACJA 

VIII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA 
CH 

Podmiot Leczniczy przyjmuje pacjentów, który dokonali uprzedniej 
 

1.

numeru telefonu oraz ogólnego rodzaj schorzenia/problemu który 

 
2.

 
3.

to konieczne, Pacj
 

4. W przypadku PIERWSZEJ WIZYTY personel administracyjny Podmiotu 

medyczn  
5.

zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w 
prowadzonej przez Podmiot Leczniczy dokumentacji medycznej 
Pacjenta. 

6. W przypadku
, a Pacjent 

ma czas 2 mie zrealizowanie wszystkich wizyt ( 3
wizyty)

wizyt 
odbytych w kwocie 18

7. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Podmiot Leczniczy jest 

na pytania ankiety czy zbadania tempe

wymaganych w przepisach prawa. 
8.

Podmiotu Leczniczego. 

ZDROWOTNYCH ON-LINE 
-

on-
formie.   
1. -line konieczne jest posiadanie przez Pacjenta 

 
2. Wizyty on-lin

komunikacji SKYPE/ ZOOM/ my own CONFERENCE przy wykorzystaniu 
 

3.

-line. 
 

4. Podmiot Leczniczy ustala czas trwania wizyty on-

-
 

5.  
a) podczas wizyty on-

przedmiotowe Pacjenta oraz wykonywanie fizjoterapii lub 

 
b) -

-line o 

-line, 
c) zapis wizji lub fonii z przebiegu wizyty on-

 
6. Realizacja wizyty on-

 
7. -

 
8. Pacjent -line. 

 
9.

wizyty on- dni od 

-mail biuro@centrum-

terminie do 10 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpoznania reklamacji 
-mail z 

 

 
1.

 
2.

prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. 

 
1.

dokumentacji medycznej która go dotyczy. 
2.

w
 

3.
 

4. d 1 stycznia 2021 r. prowadzi 
 

5.
sposób: 

a)  
b) onym przez Pacjenta, 
c)  
d)

medycznej prowadzonej w formie elektronicznej - poprzez 

adres mailowy. 
6. Dokumentacja medyc

Podmiotu Leczniczego. 
7.  
8.

maila). 
9.

Leczniczy w kwocie za kompletny wydruk.  

XII. MONITORING 
1.

monitoring. 
2.

 
3. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, o którym mowa 

ne osobowe, Podmiot Leczniczy przetwarza 

 
4.

monitoringu nagrania obrazu zawie

ZDROWOTNE 
1.

 
2. Z

Regulaminu. 
3.

on-line o czym mowa w 
pkt IX Regulaminu). 

4.
 

XIV. KARY UMOWNE 
1. wizyta maksymalnie 20h przed jej planowanym 

terminem, 
2. 12h przed jej planowanym 

terminem, wówczas zostaje naliczona kara umowna w postaci 50%
 

3. wówczas 
 

4.
 

5. W

 
XV. WYKLUCZENIA

1. pacjent

góry za . 
2. pacjent kilka y w dniu planowanej 

wizyty

XVI  
1. W 

innych ustaw. 
2.

nia wpisania go rejestru 
 

09.2021r.

________________________________________ 
Podpis Kierownika podmiotu

 


