Plan pracy Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
na rok 2005
Plan pracy Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach w roku 2005 opiera się na
kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach kontraktu MZOZ zapewni:
1. prowadzenie poradni rejonowych i świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej w zakresie:
• bezpłatnej opieki lekarskiej dla pacjentów zdeklarowanych w MZOZ Lędziny,
• szczepień ochronnych dla dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień - dla dzieci
zdeklarowanych w MZOZ Lędziny,
2. prowadzenie poradni stomatologicznych i świadczenie usług w zakresie:
• podstawowych usług stomatologicznych zagwarantowanych przez NFZ,
• usług protetycznych,
3. prowadzenie poradni specjalistycznych i świadczenie usług w zakresie:
• Poradni Alergologicznej,
• Poradni Dermatologicznej,
• Poradni Chirurgicznej,
• Poradni Laryngologicznej,
• Poradni Kardiologicznej,
• Poradni Neurologicznej,
• Poradni Okulistycznej,
• Poradni Onkologicznej
• Poradni Reumatologicznej,
• Poradni Rehabilitacyjnej,
• Poradni Urologicznej
• Poradni Proktologicznej
• Poradni Leczenia Wad Postawy,
• Poradni Leczenia UzaleŜnień,
• Poradni "K",
4. prowadzenie zespołu pracowni i diagnostyki:
• pracowni USG,
• pracowni RTG,
• pracowni EKG,
• pracowni rehabilitacyjnej,
• laboratorium diagnostycznego,
• gabinetu spirometrii,
• gabinetu audiometrii,
5. prowadzenie Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu i świadczenie usług
w zakresie:
• chorób zwyrodnieniowych narządu ruchu,
• chorób układu nerwowego,
• chorób reumatycznych,
• rehabilitacji przed zabiegami operacyjnymi,
• rehabilitacji po urazach leczonych operacyjnie i zachowawczo,
• innych schorzeń narządu ruchu,
6. prowadzenie Izby Porodowej i świadczenie usług w zakresie:
• porodu ambulatoryjnego,

• porodu rodzinnego,
• szkoły rodzenia,
7. prowadzenie Chirurgii Krótkoterminowej i świadczenie usług w zakresie:
• Ŝylaki kończyn dolnych,
• Ŝylaki odbytu,
• zmian skórnych,
• korekty blizn pourazowych.
8. prowadzenie promocji zdrowia w zakresie:
• profilaktyki raka szyjki macicy
• wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - etap podstawowy
• wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - etap pogłębiony
• profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu krąŜenia.
Poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w
roku 2005 prowadził będzie:
1. Poradnie Medycyny Pracy z pełnym zakresem badań:
• wstępnych, okresowych,
• końcowych, celowanych,
• kolejowych,
• kierowców,
• aktualizacje ksiąŜeczek zdrowia,
2. programy zdrowotne w zakresie profilaktyki:
• osteoporozy - badania denzymetryczne,
• miaŜdŜycy - badanie poziomu cholesterolu,
• cukrzycy - badanie poziomu cukru,
3. prowadzenie rehabilitacji metodą McKenziego.
Plan pracy MZOZ Lędziny obejmuje równieŜ działania w zakresie remontów i inwestycji.
Plan remontowy 2005 r. obejmuje:
Lp. Nazwa placówki

1.

Zakres remontu

Przewidywany
Koszt

Izba Porodowa

Remont łazienki
+ sala połoŜnic

30.299,00

Izba Porodowa

Uporządkowanie obejścia 7.000,00

Izba Porodowa

Remont kotłowni
+ dokumentacja

40.000,00 dof. UM

Uzasadnienie
Istnieje
kosztorys
dokument. zalec
SANEPID
100% MZOZ

2.

Przychodnia Nr 2

Zgodnie z programem
dostosowawczym

30.000,00 dof. UM

MZOZ musi
spełnić wymogi
rejestr.

3.

Przychodnia Nr 1

Malowanie pomieszczeń

20.000,00

100% MZOZ

Plan inwestycyjny 2005 r. obejmuje:
Lp. Nazwa placówki

Rodzaj
aparatury

Kwota

Źródło
finansowania

1.

Oddział Rehabilitacji Narządu Sprzęt
Ruchu
rehabilitacyjny

30.000,00

60% PCPR
40% MZOZ

2.

Przychodnia Specjalistyczna

Aparat USG

ok. 300.000,00

moŜliwość
dofinansowania
w ramach
ZPORR do 75%

3.

Przychodnia Specjalistyczna
Administracja

Zestawy
Komputerowe

6.000,00

100% MZOZ

4.

Przychodnia Specjalistyczna
Poradnia Okulistyczna

Tablice
Okulistyczne

6.000,00

100% MZOZ

