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Na podstawie art. 23 ust.1 oraz art. 46 ust. 1 i art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1 

W Zarządzeniu Dyrektora nr QZ-73/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia 

”Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” 

wprowadzam zmianę w załączniku nr 1 „Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego 

Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” w Rozdziale VII „Przebieg procesu udzielania 

świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń  

w jednostkach i komórkach organizacyjnych centrum” w Podrozdziale 2 „Opieka stacjonarna” 

w § 24, który otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 24 

1. W przypadku zgonu pacjenta przebywającego w Centrum pielęgniarka niezwłocznie 

zawiadamia o tym zdarzeniu lekarza prowadzącego lub Koordynatora Oddziału albo lekarza 

dyżurnego.  

2. Niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu pacjenta lekarz prowadzący lub Koordynator 

Oddziału albo lekarz dyżurny zawiadamia o tym fakcie osobę lub instytucję wskazaną przez 

pacjenta lub przedstawiciela ustawowego.” 

 

§ 2 

Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy i kierownicy komórek organizacyjnych są 

odpowiedzialni za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego  

przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy  

oraz pacjentów. 

§ 3 

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. 
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§ 4 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2017 r. 

2. Niniejsze  Zarządzenie  podlega  udostępnieniu  do  wiadomości  pacjentów  w  jednostkach  

i  komórkach  organizacyjnych  Centrum,  a  także  na  stronie  internetowej www.kpcp.pl 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 


