
 

 

UCHWAŁA NR XLV/1039/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 

roku, poz. 160 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/676/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 roku 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"  

im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r., poz. 7682) zmienionej uchwałą  

Nr XXXVIII/924/17 z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r., poz. 7859), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2  pkt 1) Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 ze zm.), 

zwanej dalej "ustawą",”; 

2) w § 6 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„3. Dziekanka prowadzi  w rozumieniu ustawy trzy zakłady lecznicze: 

1) Szpital – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne; 

2) Ambulatorium  – Centrum Zdrowia Psychicznego - dla świadczeń zdrowotnych  w rodzaju 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne; 

3) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy - dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarnych 

i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.”; 

3) w § 9 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Strukturę organizacyjną Dziekanki tworzą: 

1) Szpital: 

a) Oddziały całodobowe: 

- Detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu - 2 oddziały, 

- Psychiatryczne ogólne - 9 oddziałów, 

- Psychogeriatryczny, 

- Psychiatryczny dla przewlekle chorych - 3 oddziały, 

- Leczenia uzależnień - 3 oddziały, 

- Rehabilitacji neurologicznej, 

- Rehabilitacji ogólnoustrojowej, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2018 r.

Poz. 3909



- Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, 

- Psychiatrii sądowej, 

- Psychiatryczny psychosomatyczny, 

- Leczenia udarów, 

- Neurologiczny, 

- Geriatryczny, 

- Wewnętrzny psychosomatyczny z poddziałem reumatologii; 

b) Oddziały dzienne: 

- Terapii uzależnień od alkoholu, 

- Psychiatryczny Rehabilitacyjny, 

- Psychogeriatryczny; 

c) Izba Przyjęć, 

d) Apteka, 

e) Laboratorium, 

f) Pracownie diagnostyczne: 

- Pracownia EKG/EEG, 

- Pracownia USG, 

- Pracownia RTG, 

- Pracownia Endoskopii; 

2) Ambulatorium  -  Centrum Zdrowia Psychicznego: 

a) Poradnie przyszpitalne : 

- Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

- Poradnia Geriatryczna. 

3) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla psychicznie chorych. 

4) Administracja: 

a) Dyrekcja, 

b) Dział finansowy, 

c) Dział spraw pracowniczych, 

d) Dział statystyki i sprawozdawczości medycznej, 

e) Dział żywienia, 

f) Dział techniczny, 

g) Dział informatyki, 

h) Dział zamówień publicznych, 

i) Dział ds. jakości usług, 

j) Dział organizacyjny. 

5) Samodzielne stanowiska pracy: 

a) Administrator bezpieczeństwa Informacji, 

b) Administrator systemów informatycznych, 

c) Stanowisko ds. obronnych i ochrony informacji, 
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d) Inspektor ds. BHP i p.poż, 

e) Kapelan, 

f) Pełnomocnik ds. skarg i wniosków i spraw kombatantów, 

g) Pełnomocnik ds. zarządzania jakością, 

h) Pielęgniarka epidemiologiczna, 

6) Dyrektor może powołać koordynatorów dotyczących poszczególnych zakresów działalności 

w zależności od potrzeb.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

   

Przewodnicząca  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

(-) Zofia Szalczyk 
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