
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 1/2019 
Dyrektora MCM ”Górna” w Łodzi z dnia 09  stycznia 2019r 

 

 

§1 

1. W Rozdziale IV – Struktura organizacyjna Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi. 
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych  
1.1. w punkcie 2 podpunkt 2.1. otrzymuje brzmienie: podstawową i specjalistyczną opiekę 

zdrowotną udzielaną w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu 
zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń w dziedzinach: ginekologii i 
położnictwa, neurologii, otorynolaryngologii, okulistyki, dermatologii, kardiologii, 
rehabilitacji, stomatologii, protetyki stomatologicznej. 

1.2. w punkcie 3 Strukturę organizacyjną Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w 
zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych tworzą następujące komórki organizacyjne 
dodaje się podpunkty  

3.69. Poradnia Kardiologiczna - ul. Tatrzańska 109; 
3.70. Poradnia Dermatologiczna - ul. Tatrzańska 109; 

 

§2 

1. W Rozdziale VI Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w komórkach dodany 
zostaje punkt 12 w brzmieniu: Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi realizuje opiekę 
okołoporodową i poporodową, dokumentuje działania oraz monitoruje określone wskaźniki tej 
opieki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady realizacji opieki okołoporodowej 
określone zostały w załączniku nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego. 

 

 
 

§3 

1. W Rozdział VII Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Miejskiego 
Centrum Medycznego „Górna”  w Łodzi w punkcie 1 podpunkt 1.4. otrzymuje brzmienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.4. Poradnia okulistyczna, neurologiczna, otorynolaryngologiczna, dermatologiczna, 

kardiologiczna, położniczo-ginekologiczna i  ginekologiczna dla dziewcząt: 
a. ambulatoryjna i domowa specjalistyczna opieka zdrowotną, 
b. wykonywanie badań profilaktycznych,  
c. współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w 

zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczegółowego 
postępowania leczniczego, 

d. udzielanie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze, 
e. kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach                         

i specjalistycznych ośrodkach leczniczych, 
f. zapobieganie powstawaniu urazów poprzez działania profilaktyczno-lecznicze,  

 

§4 

1. W załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego w §2 punkt 1 litera c) i d) otrzymują 
brzmienie: 
 

c) diagnostyka USG załącznik nr 2C.2 
d) usługi pozostałe załącznik nr 2F.1 

 
            


