Plan pracy Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach na rok 2007

Plan pracy Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach w roku 2007 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,
• chirurgii stomatologicznej
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
2007 prowadził będzie:
1. Poradnie Medycyny Pracy z pełnym zakresem badań:
• wstępnych, okresowych,
• końcowych, celowanych,
• kolejowych,
• kierowców,
• aktualizacje ksiąŜeczek zdrowia,
2. prowadzenie rehabilitacji metodą McKenziego.
Plan pracy MZOZ Lędziny obejmuje równiŜ działania w zakresie remontów i inwestycji .
Plan inwestycyjny MZOZ 2007
Lp.

Nazwa sprzętu

1.

Analizator biochemiczny

2.

Wyparzacz do naczyń

3.

Lokalizacja

Źródło finansowania

Laboratorium PS

Dotacja UM

6.000,00

Oddział Szpitalny
Rehabilitacji Narządu
Ruchu

Środki własne MZOZ

Szafy kartoteczne

35.000,00

PS, PR Nr1,PR Nr 2

Dotacja UM

4.

Sprzęt rehabilitacyjny

22.000,00

Zespół Pracowni
Rehabilitacyjnych

Środki własne MZOZ

5.

Mammograf

200.000,00

PS – Prac. RTG

Dotacja UM

6.

Uroflowmetr

13.000,00

PS – Poradnia
Urologiczna

10.000,00- Dotacja UM
Środki własne MZOZ

7.

Zestaw do kontroli jakości
w Prac. RTG ,
mammografii

50.000,00

PS – Prac.RTG

Środki własne MZOZ

8.

Holter ciśnienia

8.500,00

PS- Prac. EKG

Dotacja NFOZ – 4.500,00
- środki własne MZOZ
4.000,00

RAZEM

Kwota brutto
60.000,00

394.500,00

Kwota dotacji Gminy Lędziny w 2007r. , na zakup środków trwałych dla MZOZ
305.000,00 zł.

wynosi

Kwota 4.500,00 zł stanowi dotacja ze strony Stowarzyszenia NFOZ

Kwotę 85.000,00 MZOZ planuje przeznaczyć ze środków własnych.

Realizacja planu inwestycyjnego następować będzie w miarę pozyskiwania środków przez
MZOZ z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i moŜliwości finansowych zakładu.

Plan remontowy MZOZ 2007
Uwzględnia wymogi stawiane obiektom słuŜby zdrowia wynikające z:
1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej / Dz. U. z dnia 26 listopada 2006 / ./
2. Programu dostosowawczego placówek Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
z dnia 12.04.2007r.zaakceptowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Tychach.

Nazwa poradni

Zakres remontu

Przychodnia
Specjalistyczna

Poradnia
Ginekologiczna

-Adaptacja sanitariatu
i gabinetu lekarskiego

Izba Porodowa

Izba Porodowa

-Termomodernizacja obiektu
-Wymiana instalacji wod. kan.
C.O. , elektrycznej

210.000,00

Przychodnia
Specjalistyczna

Gabinety lekarskie

-Wymiana podłogi malowanie

8.000,00

Środki
MZOZ

własne

Izba Porodowa

Izba Porodowa

-Remont sali połoŜnic
-Remont sanitariatu

45.000,00

Środki
MZOZ

własne

Przychodnia Nr 1

Przychodnia
Specjalistyczna

Przewidywan
y koszt

uwagi

Nazwa placówki

46.500,00

- Malowanie
przychodni
- Remont uwzględniający
szkody górnicze
Rejestracja

Środki
MZOZ

własne

MoŜliwość
dofinans.
GFOŚ
WFOŚ

Postępowanie w
ramach Szkód
Górniczych –
odszkodowanie

-Adaptacja zaplecza
socjalnego

6.000,00

-Wymiana wykładzin
Podłogowych

8.000,00

Środki
MZOZ

własne

Przychodnia Nr 2
I etap

II etap

Poradnia „K”
Korytarze
Sanitariaty

Poradnie dla
Dzieci
Dorosłych
Neurologiczna

-MontaŜ sufitów II p
-Adaptacje sanitariatu
dla por. „K”

12.000,00

- Adaptacja pomieszczeń
biurowych

20.000,00

- Wymiana instalacji
elektrycznej II piętro
i strych

21.000,00

- Wymiana instalacji
kanalizacyjnej

3.500,00

- wymiana instalacji
elektrycznej

20.000,00

- wymiana podłóg
- remont schodów
+ poręcze
- malowanie pomieszczeń
- montaŜ sufitów I p

Środki
MZOZ

własne

Środki
MZOZ

własne

45.000,00 dotacja
Gminy Lędziny
70.000,00

Realizacja planu remontowego następować będzie w miarę pozyskiwania środków przez MZOZ z uwzględnieniem,
aktualnych potrzeb i moŜliwości finansowych zakładu.

Kwota ogólna remontów

Udział własny MZOZ

Dotacja Gminy Lędziny

Inne

470.000,00 zł

215.000,00 zł

45.000,00 zł

210.000,00 zł

bez PR Nr 1

